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Afdelingsbestyrelsen, Afd. 19 Skødstrup Bestyrelsesmøde: 1. oktober 2014 

Facebook: Tronkærgårdsvej - Østjysk Bolig Mail: bestyrelse.afd19@gmail.com 

REFERAT  
Afdelingsbestyrelsesmøde den 1. oktober 2014 

Til stede 

 Thomas (formand), Helene, Christian, 

Bo, Michelle og Christina (referent). 

 Laura – ikke til stede. 

 Jørn (varmemester) – ikke til stede.

Dagsorden 

 Driften 

 Opsamling af beslutninger 

 Regnskab/Budget 

 Beboerhenvendelser/Udsendt post 

 Aktiviteter 

 Eventuelt 

Driften 

1. Skur til varmemesteren 

a. Afdelingsbestyrelsen godkender placeringen af varmemesterskuret i hjørnet ved 

trappen ved den store parkeringsplads. Arbejdet går i gang hurtigst muligt. 

2. Udendørslys 

a. Nogle udendørslys er gået ud og andre bliver dækket til. Afdelingsbestyrelsen 

henstiller til at man ikke dækker udendørsbelysningen til, da det er til for at skabe 

tryghed for alle beboere. Der opfordres i stedet til at købe et mørklægningsgardin. 

Opsamling af beslutninger 

3. Vinduesvask 

a. Afdelingens inspektør arbejder ikke længere i administrationen i Østjysk Bolig. Vi 

kontakter Østjysk Bolig for at få sat gang i vinduesvasken snarest. 

Godkendelse af referat 

4. Godkendt. 

Beboerhenvendelser/udsendt post 

5. Leje af festtelt 

a. Afdelingen råder ikke over et telt, men man er velkommen til at leje et. Man kan 

spørge kommunen om lov til at stille det op på græsplænen oven for afdelingen.  

Alternativt kan man stille det an der hvor teltet var sat til sommerfesten – dog skal 

man lige orientere naboerne og selvfølgelig tage hensyn. 

Nyt fra hovedbestyrelsen 

6. Print af referat fra afdelingsmødet omdeles ikke længere 

a. Referat kan læses på Østjysk Boligs hjemmeside samt på infotavlen ved den store 

parkeringsplads. 

Regnskab/Budget 

7. – 

Aktiviteter 

8. – 

Eventuelt 

9.  

Næste møde: ONSDAG d. 5. november 2014, kl. 18.30 hos Bofællesskabet, Tronkærgårdsvej 102. 

Beboerhenvendelser, stort og småt, skal komme på skrift til et bestyrelsesmedlem eller til 

bestyrelsesmailen (bestyrelse.afd19@gmail.com) eller ved personligt fremmøde til 

bestyrelsesmødet. Henvendelser bliver behandlet anonymt i referatet. Der er afsat 30 min til 

henvendelser. Kom kl. 18.30, da man skal lukkes ind til mødelokalet med nøgle. 


