Afdelingsbestyrelsen, Afd. 19 Skødstrup
Facebook: Tronkærgårdsvej - Østjysk Bolig
Mail: bestyrelse.afd19@gmail.com

1. februar 2017

REFERAT
Afdelingsbestyrelsesmøde den 1. februar 2017

Til stede
Fatos (formand), nr. 34, Helene, nr. 76, Jan, nr. 42, Laura, nr. 34 og Sarah nr.
42
Dagsorden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Driften ved varmemesteren.
Beboerhenvendelser og forslag.
Nyt fra Organisationsbestyrelsen.
Nyt fra Grundejerforeningen.
Placering af nøgler til skuret.
Bestyrelsessammensætning.
Tv og Internet fortsætter i fremtiden
Eventuelt.

1. Driften ved varmemesteren
Intet nyt.
2. Beboerhenvendelser og forslag
Der var ingen beboerhenvendelser til afdelingsbestyrelsesmødet. Der var
ingen forslag stillet til bestyrelsen. Beboerhenvendelser er at betragte som
en mail til afdelingens bestyrelse (bestyrelse.afd19@gmail.com) eller
fremmøde ved mødet.
Eventuelle klager er ikke afdelingsbestyrelsens arbejde, de skal fremsendes til
Østjysk Bolig.
3. Nyt fra organisationsbestyrelsen
Intet nyt siden sidst.
Referaterne ligger her:

http://www.oestjyskbolig.dk/vaerd-at-vide/repraesentantskabet
http://www.oestjyskbolig.dk/om-os/organisationsbestyrelsen
4. Nyt fra Grundejerforeningen
Indtil ny bestyrelse er udpeget, er der ingen repræsentant for afd. 19 i
grundejerforeningen.
5. Placering af nøgler til skuret
Nøgle til skuret kan fremover lånes hos Helene i nr. 76. Husk at låse skuret og
aflevere nøglen tilbage.
6. Bestyrelsessammensætning
Jan, Sarah, Laura og Fatos flytter pr. marts, og udtræder dermed af
afdelingsbestyrelsen. Helene ønsker ikke at fungere som énmandsbestyrelse, men er evt. interesseret i at genindtræde ved næstkommende
afdelingsmøde, hvor der skal vælges nye afdelingsbestyrelsesmedlemmer.
Henset til arbejdet vedr. evt. skift af leverandør til vintervedligehold,
forventes der afholdt ekstraordinært afdelingsmøde i foråret. Samtidigt vil
valg af ny bestyrelse være fornuftigt.
7. Tv og Internet fortsætter i fremtiden
Waoo har informeret om, at de fortsat gerne vil levere tv og Internet, når
den kollektive aftale ophører. Det er forventningen, at afdelingen vil kunne
opnå en højere hastighed end den nuværende 60/60 Mbit forbindelse.
Dette anbefales den nye bestyrelse at arbejde videre med. Stofa og Yousee
vil forudses at skulle tilføre signal til afdelingen (ligger ikke i jorden), og
samtlige forbindelser inde i husene vil skulle udskiftes (fra netkabel til
coaxial). Prisen på eksisterende tv og Internet er billigt, og det ses
umiddelbart vanskeligt at finde bedre og billigere alternativer. Waoo
tilbyder fx det samme som Boxer, at man selv kan tilkøbe enkelte kanaler fx
til den lille tv pakke eller større pakker.
8. Eventuelt
Der søges stadig frivillige til Festudvalget. Har i lysten, så send en mail til
bestyrelse.afd19@gmail.com. Afdelingsbestyrelsen takker for samarbejdet.

Næste møde er ukendt. Dette vil først blive afklaret, når en ny bestyrelse er
sammensat efter næstkommende (ekstraordinære) afdelingsmøde.
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