
 Afdelingsbestyrelsesmøde - Afd. 15 
 

Torsdag d. 06. september 2018 
 
Bestyrelsen: Elaina, Heidi, Michelle, William, Nicolai 
Suppleanter: Maiken, Anne-Sofie 
Ordstyrer: Nicolai 
 
Dagsorden: 

1. Åbning af mødet 
2. Valg af referent 

a. Elaina og Nicolai tager referat 
3. Evt. bemærkninger til foregående referat 

a. Chromecaster i fælleshuset        (Blev vi enige om at hvem der skulle 
betale den egentlig?) 

i. Vi har fået nu fået internet. Derfor er det nu muligt at få en 
Chromecaster i fælleshuset. Bestyrelsen hører aktivitetsudvalget 
om de vil betale for den, da det var deres forslag. Nicolai 
kontakter aktivitetsudvalget herom.  

b. Forhandlingerne med Electrolux 
i. Afventer testforløb i anden afdeling. Hvis testforløbet er en 

succes, stilles det som forslag i denne afdeling også.  
c. Ekstranøgle til porten til storskrald 

i. Varmemester arbejder fortsat på at få en ekstranøgle, derfor 
udsættes det til næste møde. 

d. Velkomstfolder (har vi hørt fra varmemester og driftschef) 
i. Velkomstfolderen er blevet godkendt. Derfor oversættes denne 

til engelsk og sendes til Østjysk Bolig. Nicolai står for 
oversættelsen af folderen. 

4. Info fra varmemesteren 
a. Der er købt ekstra gulvmopper til fælleshuset, da vi manglede disse. 

5. Nyt fra selskabet 
a. Intet nyt 

6. Nyt fra bestyrelsen 
a. Vi skriver på facebook at beboerne skal huske at der er afdelingsmøde 

på mandag. Nicolai og Anne-Sofie står for dette. 
7. Gentagne problemer med vinduespudseren 

a. Grundet gentagne problemer med vores vinduespudser der har ledt til 
klager fra beboere, kontaktes Allan Overgaard med henblik på at høre 
mulighederne for at få en anden vinduespudser. Elaina kontakter ham.  



8. Gennemgang af slideshow til afdelingsmødet 
a. Slideshowet er gennemgået og godkendt 

9. Evt. 
a. Fordeling af udlejninger 

i. 8. september - Nicolai  
ii. 13. september - William 
iii. 14-16. september - Sommerfest (Nicolai) 
iv. 30. september - Nicolai og Anne-Sofie 
v. 6. oktober - Nicolai og Anne-Sofie 

b. Maiken flytter og kan dermed ikke være med i bestyrelsen længere 
i. Vi siger tak til Maiken for et godt samarbejde og ønsker alt det 

bedste fremover 
 


