Referat, 15. december 2016
Til stede: Line, Caroline, Rasmus, Laura, Amanda, Fie, Frederik
Velkommen til Frederik: Første møde med ny 2. suppleant. Orientering om bestyrelsens arbejde.
Opsamling fra ekstraordinært afdelingsmøde:





Referat
Forslag behandlet:
o Printer i bygningen: Bestyrelsen har besluttet, det giver for meget arbejde at
administrere en printer og har svært ved at se, hvordan det praktisk skal være muligt
(hvem skal stå for indkøb, hvor skal den stå, vedligeholdelse, håndtering af penge
osv.).
o Emhætte til fælleslokalet. Bestyrelsen arbejder på at få sat en op. Således vil det også
være muligt at holde vinduerne lukket, når der bliver spillet musik.
o Cykelstativer (overdækkede): Det er ikke muligt at finde penge til overdækket
cykelstativ. I øvrigt er det bestyrelsens holdning, at der allerede er en cykelkælder.
Varmem
o estrene har dog tidligere sagt, der kommer cykelstativ op ved indgangen, så det
følger vi op på. Hvis det er et generelt ønske fra beboerne om overdækket
cykelstativ, må der indsendes forslag til det ordinære afdelingsmøde til september.
o Lys udenfor: På vej om til cykelkælderen mangler der lys. Desuden en lampe der
ikke virker ned til kælderen ved affaldssengene. Vi skriver til varmemestrene om
førstnævnte.
o Kunst, planter og sofa-arrangement på stue-etagen: Sofaerne er tidligere drøftet og
estyrelsen mener stadig, dette er uhensigtsmæssigt og til gene for dem, der bor ud til.
Hvis der er penge til det, drøfter vi på et senere tidspunkt, om der skal bruges penge
på kunst til stueetagen.
Hvordan gik mødet? Bestyrelsen takker for fremmøde og god debat 

Udarbejdelse af generel dagsorden: Vi har udarbejdet en skabelon for dagsordenener til
bestyrelsesmøderne på baggrund af det, vi har snakket om til de seneste fem møder. Denne kommer
op at ligge på Østjysk Boligs hjemmeside.
Status på bestyrelsens mail. Bestyrelsens mail er fortsat afdelingsbestyrelsen25@gmail.com.
Beboerne er altid velkomne til at kontakte bestyrelsen via denne mail.
Velkomstkomitee for nye beboere. Vi har drøftet, hvordan vi bedst muligt byder nye beboere
velkommen, informerer dem om de sociale arrangementer, og hvad det vil sige at bo i almene
boliger (beboerdemokrati mv.), Facebookgruppe o.lign. Vi arbejder på at lave en flyer, og desuden
at vi ved studiestart, hvor der muligvis er større udskiftning, kan lave et ”ekstra” arrangement.
Aktivitetspuljen 2017: Bestyrelsen har drøftet, hvordan vi bedst bruger aktivitetspuljen i 2017, da
vi er opmærksomme på, at vi skal fordele pengene over et helt år frem for fire måneder, som
tilfældet var i 2016. Det er derfor også muligt, at der vil komme mere brugerbetaling ved
fællesarrangementer.
Indkøb til fælleslokalet: Dette er klaret inden mødet.

Status på fælleslokalet: Rengøring efter fælleslokale og udlejning drøftet.
Kalender for fælleslokale 2017: Den kalender, det er muligt for beboerne at tilgå, bliver lukket fra
årsskiftet, da det er vores indtryk, at den ikke bliver benyttet. Den forvirrer mere end den gavner.
Status på beboerhenvendelser: Angående forslag om støvsuger til fællesarealer. Bestyrelsen tager
et forslag med videre til Østjysk Bolig om, hvorvidt vi kan have en billig moppe og kost til at stå i
fx tørrerummet.

