
























Referat af afdelingsmøde afd. 88 
21.09.2016 

Referent: Karina 

Deltager: nr. 24, 26, 30, 11, 29, 35, 39, 43, 23 og 25 

1) Katja byder velkommen 

2) Katja vælges som dirigent 

3) Charlotte, Susanne og Mette vælges til stemmeudvalg 

4) Katja fremlægger afdelingsbestyrelsens beretning jf. Bilag 

5) Indkommet forslag: Fjernelse af fliser i gennemgang. 

Forslag er enstemmigt vedtaget.  

Note: Før Ulla fjerner fliser, skal hun kontakte Lars med henblik på at aftale det videre forløb. 

6) Driftsbudget for kommende år: Katja gennemgår regnskabet med fokus på de væsentligste 

ændringer. 

Budget enstemmigt genkendt 

7) Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år: Katja og Karina er genvalgt 

Valg af bestyrelsessuppleanter for 1 år: Susanne og Jeanette genvalgt 

8) Eventuelt 

 Den 23. okt er der fælles spise dag 

 Der drøftes muligheder for fællesrummet (tidligere vaskerum) 

o Bytte central 

o Motionsrum 

o Depot rum 

o Håndværk/kreativt værksted 

o Fælles rum for frysere 

 Hvad kan vi gøre for at få et bedre socialt fællesskab i boligforeningen, herunder fællesskab 

mellem rækkehusene og punkthusene? 

 Hvad koster det at afhøvle gulve? 

 Flere af lejlighederne skal tjekkes efter ved vinduer og altandøre. Der skal evt. fuges og 

isoleres. 

 Haveaffald: det kan være svært at holde containerlågen åben.  

 Træer: Nogle af træerne er ved at være for høje og har brug for at blive beskåret. 

 Bedene ved rækkehusene bør overtages løbende af gartner ved fraflytning. 

 Pynteæbletræet ved Heidi/Anders må gerne fjernes, da æblerne drysser ned på græsset. 

 Fælleshuset: Der er stor enighed om, at det er kedeligt at fælleshuset ikke benyttes så 

meget længere, hvilket bør føre til en fremtidig drøftelse af, hvad det egentlig skal bruges 

til og om det skal bruges. 

 Køleskabe: Hvis man oplever at køleskabet larmer, skal Stefan kontaktes. Dog skal man 

først slukke det i 2 dage (der kan lånes køleskab fra fælleshuset). 



  



Bilag: Afdelingsbestyrelsens beretning 

I det forløbne bestyrelses år, har vi i afdelingsbestyrelsen beskæftiget os med følgende: 

Grundejerforeningen 
På afdelingsmødet i september 2015 besluttede vi, at afdelingens stemmer og interesser fremover skal 

varetages af en repræsentant, som afdelingsbestyrelsen vælger. Afdelingsbestyrelsen valgte Katja Hillers 

som repræsentant – Katja blev på grundejerforeningens generalforsamling endvidere valgt som suppleant 

til bestyrelsen i grundejerforeningen. 

Det har været en beslutning, som har givet nogle udfordringer, men vi er i afdelingsbestyrelsen stadig 

overbeviste om, at det er den rigtige beslutning for afdelingen – og vi fortsætter med at tage 

udfordringerne op til afdelingens bedste. 

I grundejerforeningen er der lige nu tre aktuelle emner, der arbejdes med: 

- Udfordringer omkring regnvand, hvor vi stadig afventer kommunen, der har påtaget sig ansvaret og 

ansøgt om midler fra klimapuljen. 

- Vedligehold af læbælterne, som er blevet forsømt og derfor er rimelig presserende, da det er til 

gene for bl.a. nogle af vores beboere. Indtil videre har der været en skovfoged på besøg, som har 

markeret træerne efter, hvad der skal blive og hvad der skal fældes.  

- Der var en del debat omkring legepladsen på seneste generalforsamling og stemningen var 

generelt, at der skulle skæres ned på legepladsens faciliteter og dermed omkostninger, idet 

grundejerforeningen ikke længere har mange familier med små børn og legepladsen derfor 

primært bruges af børn fra andre områder af byen. 

Sankt Hans/beboeraktiviteter 
Traditionen tro afholdt afdelingsbestyrelsen Sankt Hans, der trods den voldsomme regn endnu en gang var 

en succes. Der var et stort fremmøde – heriblandt mødte en del af vores nye beboere op til arrangementet. 

Vi vil i afdelingsbestyrelsen det kommende bestyrelsesår fokusere på at få arrangeret nogle flere 

arrangementer og aktiviteter for beboerne – særligt fællesspisninger. Derfor er der i 2017 afsat et større 

beløb, end vanligt til netop beboeraktiviteter. Samtidig vil vi gerne opfordre alle til at tage del og tilbyde 

jeres hjælp til dette. Det er vigtigt for afdelingen, at vi kender hinanden. 

Affald 
Vi har stadig nogle udfordringer omkring affald – vigtigst af alt, er der stadig mange, som ikke lukker posen 

til restaffald, før den smides i containeren og det giver nogle problemer i forhold til mider, ligesom 

containerne ofte skal vaskes. Der har endvidere været en tendens til, at beboere har sat storskrald i 

affaldsområdet, hvilket ikke er meningen. 

Stefan Hansen, vores varmemester, arbejder på at få lavet nogle nye skilte med illustrationer, som gerne 

skulle gøre det endnu mere tydeligt, hvordan de forskellige typer af affald skal håndteres. 



I juni blev de to affaldsområder udvidet med containere til haveaffald. Efterfølgende blev der rundsendt en 

skrivelse med anvisninger til håndtering af affald. 

Gartner 
Der har været nogle udfordringer med vedligeholdelsen af de grønne områder den sidste tid. Vi har derfor 

haft en gennemgang af de grønne områder med vores inspektør og vores gartner. Der vil i den nærmeste 

fremtid blive rettet op på de dele af arbejdet, der ikke er udført efter aftalen. Det betyder bl.a. at hækkene 

foran haverne ved punkthusene vil blive klippet igen. Aftalen er, at de skal have en højde som postkasserne 

og at de skal være ens. 

Er der problemer med vedligehold af de grønne områder, vil vi gerne at I retter henvendelse til 

afdelingsbestyrelsen. Det er ikke meningen, at den enkelte beboer skal henvende sig direkte til de folk 

gartneren har ansat med ønsker eller klager. Området vedligeholdes i henhold til en beplantningsplan, der 

kun kan ændres på et afdelingsmøde og ikke efter den enkelte beboers ønsker.  

Til vores markvandring til april, vil vi gennemgå området igen, idet beplantningsplanen trænger til en 

opdatering nogle steder – og et forslag til ændringer vil være klar til næste års afdelingsmøde. Har I ønsker, 

skal vi modtage dem i afdelingsbestyrelsen inden april 2017. 

Bøgehække og hegn mellem haverne er beboernes eget ansvar, men flere steder bliver hækkene ikke 

klippet, som de skal. Vi vil i afdelingsbestyrelsen have fokus på dette for at vurdere, om det er en opgave, 

der skal med i beplantningsplanen og dermed overgå til gartneren. Dette vil betyde, at alle beboere skal 

være med til at dække udgifterne til vedligehold af hækkene.  

Til information må hækkene maksimalt være 180 cm! Vi vil opfordre til, at de pågældende beboere får 

snakket sammen med naboen og får vedligeholdt hækkene – ellers kan det ende med en regning til en 

gartner.  

Repræsentantskabskursus 
Afdelingsbestyrelsen deltog i marts på det årlige repræsentantskabskursus, hvor vi igen arbejdede med 

sammenlægning af afdelinger. Østjysk Bolig er lige nu i gang med at prøve sammenlægninger af i nogle af 

Aarhus-afdelingerne. Når det bliver vores tur, hører vi nærmere. 

Fælleshuset 
På afdelingsmødet i september vedtog vi nogle nye, strammere regler for udlejningen af fælleshuset for at 

tage hensyn til beboere tættest på fælleshuset. Siden sidste år, har der været et markant fald i antallet af 

udlejninger. I afdelingsbestyrelsen synes vi, det er ærgerligt, at fælleshuset benyttes så lidt og at der er 

blevet skabt en stemning, hvor folk ikke har lyst til at leje det, fordi de mener der kommer for meget brok 

ud af det. Det er en kedelig udvikling, som i værste fald kan ende med, at vi betaler for at have et fælleshus, 

som ikke bliver brugt.  

Forsikring og indeklima 
I juni fik alle beboere tilsendt et brev ang. forsikring og indeklima. For dem, der er i tvivl, er glas- og 

kummeforsikring igen inkluderet i Østjysk Boligs forsikringer, hvorfor den enkelte beboer ikke længere 



behøver at have det som en del af egen indboforsikring. Får I bruge for forsikringen, skal I kontakte 

varmemesteren. Vi vil gerne opfordre alle til at bruge den vedlagte indeklimamåler, der på en simpel måde 

fortælle, hvornår det trænger til at blive luftet ud og hvordan temperaturen er passende.  

 

 


