
Referat fra ordinært møde i afdelingsbestyrelsen, Afd. 78 – Isagervej 21-23, Østjysk 

Bolig, onsdag den 28.9.2016  kl. 19.00 
 

Tilstede: Karsten Skov, Nasier Kohistani, Laila Johansen, Manuela Jørgensen, Hans Henrik Egeberg. 
Afbud: Martin Knudsgaard. 

________________________________________________________________________________________ 

 

Dagsorden 

1) Konstituering af den nye afdelingsbestyrelse. 

2) Planlægning af det næste møde. 

3) Evt. 

 

 

1) Den nye afdelingsbestyrelse fordelte opgaverne således: 

 Formand: Laila Johansen. 

 Kasserer: Laila Johansen. 

 Sekretær/referent: Hans Henrik Egeberg. 

 Medlemmer: Nasier Kohistani, Martin Knudsgaard. Karsten Skov. 

 Suppleant: Manuela Jørgensen. 

 

2) Næste møde bliver onsdag den 2-10-16 kl. 19.00. 

 

3) Vi aftalte at sætte referaterne op i hver opgang i fremtiden. Man kan også læse dem på 

www.oestjyskbolig.dk under Afdeling 78. 

 

Vi talte om at fremmede muligvis smider deres affald på vores affaldsplads. Måske skal vi have opsat et 

skilt om at pladsen kun er for beboere i Afdeling 78. 

Desuden mangler der kasser eller bure til elektronikskrot og andet. Karsten vil kontakte kontoret om 

dette. 

 

Derefter talte vi om at arrangere nogle ture for os beboere. Det kunne fx være til Randers Regnskov og 

prøve at få alle afdelinger i Ry med på turen. 

Der blev foreslået en udflugt her i nabolaget, fx en gåtur til Himmelbjerget og bage snobrød og riste 

pølser. Vi arbejder videre med ideen. 

 

Der kom et forslag om at vi prøver at samle alle afdelingsbestyrelserne i Ry til møde engang imellem for 

at udveksle erfaringer. Vi arbejder videre med ideen. 

 

Vi talte om at sætte lamper op ved de to pavilloner mellem blokkene. Nogle beboere kan godt lide at 

sidde der om aftenen i den mørke tid. Den billigste løsning er nok solcellelamper. Hans Henrik 

undersøger om det er muligt. 

 

 

Referent: Hans Henrik Egeberg 

Ry den 2.11.2016 

 

________________________________________________________________________________________ 

 

Vi modtager meget gerne forslag og konstruktiv kritik. Har du fx en ide til en fælles tur eller et arrangement? 

Du kan lægge et brev i postkassen ved Gyvelstuen i kælderen ved nr. 21A. Eller send en mail til os inde på 

www.oestjyskbolig.dk under Afdeling 78. 

Vi svarer selvfølgelig, men der kan godt gå lidt tid. 

 


