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

Bolig, onsdag den 30.1.17  kl. 19. 
 

Tilstede: Laila Johansen (formand), Manuela Jørgensen (nyt ordinært medlem), Hans Henrik Egeberg 

(referent). 

Fraværende: Martin Knudsgaard, Nasier Kohistani. 

Karsten Skov er udtrådt af bestyrelsen da han er flyttet.Vi siger tak for indsatsen. 

________________________________________________________________________________________ 

 

Dagsorden 

1) Aftale næste møde 

2) Solcellelamper ved bænkene mellem blokkene. 

3) Skilt og bure/kasser til affaldspladsen. 

4) Fællesarrangementer og udflugter 

a) Tur til Randers Regnskov med alle i Østjysk Bolig, Ry 

b) Udflugt i nabolaget 

c) Julearrangement, resultatet? 

d) Samle alle afdelingsbestyrelser. 

e) Fællesarrangement hvor flygtningefamilierne inviteres for at vi kan lære hinanden bedre at kende. 

f) Spørge beboerne om hvilke arrangementer de gerne vil have? 

g) Fredagscafe? 

5) Hvordan kan vi hjælpe flygtningefamilierne til at forstå husordenen? 

6) Hvordan kan vi komme til at gøre rent bagved køleskabet i lejlighederne? 

7) Revidere husordenen? 

8) Forlænge det udvendige cykelskur ved nr. 23D? 

9) Hans Henrik Egeberg har overtaget udlejningen af gildesalen og gæsteværelset fra Karsten Skov fordi 

Karsten flytter. 

10) Skal vi indkøbe dyner til gæsteværelset? 

11) Skal afdelingsbestyrelsen have en forretningsorden, så vi blandt andet får styr på hvor mange medlemmer 

der mindst skal være? Tre, fem eller flere? 

12) Evt. 

Referat 

1. Næste møde bliver onsdag den 29.03.2017 i Gyvelstuen. 

2. Hans Henrik har bedt Lars Bertelsen om at udarbejde et forslag til belysning. 

3. Manuela undersøger om vi kan få en affaldsspand til grillpladsen. 

4. Fællesarrangementer og udflugter. 

a. Tur Randers Regnskov. Kun for afd. 78. Engang i maj. Hans Henrik undersøger om venner og 

familie må komme med ifølge reglerne, eller om det kun er for beboere. 

b. – 

c. Julearrangementet var hyggeligt. Vi var lige mange indfødte og indvandrere. Det var godt at vi 

gik rundt og inviterede indvandrerne personligt. Mange børn. 



d. Hans Henrik og Laila sender et brev til de andre afdelingsbestyrelser. 

e. Vi fortsætter med at invitere indvandrerne personligt. 

f. Vi udarbejder spørgeskema. Manuela beder om to nye postkasser til afdelingsbestyrelsen. De 

skal sættes op udenfor vaskeriet i hver blok. 

g. Ja, vi skal have en fredagscafe en gang om måneden. Kaffe og sodavand er gratis. Øl koster 10 

kr. og max tre øl per person. Første gang den 3.3.17 kl. 19. Anden gang vil vi prøve at lave 

mad og se hvordan det går. 

5. Hans Henrik har kontaktet boligforeningen, og vi afventer deres løsning. 

6. Vi vil bede boligforeningen om at indhente tilbud på tre forskellige løsninger og derefter fremlægge 

dem på afdelingsmødet: En eller to transportable platforme til at trække køleskabet ud på. Flytte 

køleskabet ned på gulvet, men det er frivilligt om beboeren vil have det gjort. Ditto, og vi skal alle 

have det gjort. 

7. Det er nok nødvendigt. Vi mangler fx tydelige regler for hvor man stiller sit affald, og at man skal tage 

sit affald med op i stedet for at smide det på græsset eller fliserne. Det samme gælder cigaretskod. Vi 

vil ikke være en affaldsplads. Vi tænker over det hver især og tager det op på næste møde. 

8. Vi tror det er nødvendigt. Cyklerne står i lag og skrammer hinanden. Hans Henrik spørger Lars 

Bertelsen om mulighederne. Måske skal Lars Bertelsen her ud at se på det. 

9. Hans Henrik har overtaget udlejningen af gæsteværelset og gildesalen fra Karsten Skov. 

Henvendelse på tlf. 26900426 før kl. 20, gerne sms. Isagervej 23 D 2 4. 

10. Nej, vi vil ikke indkøbe dyner. De skal vaskes jævnligt, og der er ingen til at gøre det. Det er bedre at 

folk selv medtager en dyne. Vi vil fjerne håndklædet af samme grund. 

11. Udsættes til næste møde. 

12. Eventuelt. 

a. Laila indkøber et forhæng til badeværelset i gæsteværelset. 

b. Vi besluttede at depositum for leje af gildesalen nedsættes til 200 kr. 

c. Manuela er nu ordinært medlem af afdelingsbestyrelsen. 

d. Laila og Hans Henrik prøvede om de sidste øl vi har stående i Gyvelstuen stadig kan drikkes, 

og det kunne de godt. 

 

 

Referent: Hans Henrik Egeberg 

Ry den 31.1.2017 


