
Referat af afdelingsmøde i afd. 90 Skovfyrvej, den 23. November 2016.  
 
Mødet blev afholdt hos Runa i nr. 9 
 
Til stede var:  
 
Morten  nr. 31 
Søren  nr. 16 
Runa  nr. 9  
Andreas nr. 11 
Jonas  nr. 5  
Sara  nr. 1  
 
 

1) Opfølgning  
 
Lys på stigerne: Der vil blive sat to forskellige pærer i lamperne på stigerne som prøve. Vi skal 
efterfølgende vælge det passende lys.  
 
Råderetskatalog/skraldeinfo: Fortsat problemer med skrald omkring vores skraldeø. Vi vil se på 
muligheden for at råderetskataloget samt skraldeinfo kan oversættes til flere sprog. (arabisk).  
 
Vi diskuterede hvad de gjorde i Aarhus for at løse dette problem. VI afventer Bentes svar på dette.  
 
Bestyrelsens ansvar omkring affald og området: Vores ansvar er at informere folk, mens Østjysk 
Bolig må håndhæve reglerne og håndtere evt. problemstillinger. 
 
Råderetskataloget skal med i velkomstpakken.  
 
Skiltning til affald skal kun henvende sig til vejen beboer. Der skal kun laves skiltning hvis der bliver 
behov for det.    
 
Fodboldmål:  
Der er kommet nye beboer på Hedelundvej hvis have vender ned mod legepladsen. Vi skal sørge 
for at de ikke bliver generet af børns leg på fodboldbanen. Hensigten med banen og 
fodboldmålene er stille og rolig familiebold.  
 
Bestilling af diverse varer:  
 
De er bestilt ved Lars, men vi mangler svar fra ham.  
 
 
 
 
 



2) Velkomstfolder 
Hvad skal der stå i?  

- Hvad vi som beboer har til rådighed her i afdelingen 
- Info om affald og hvordan man sortere affald.  
- Hvem der sidder i bestyrelsen.  
- Kontaktinfo på varmemesteren.  
- Info tavlen. 
- Oplysninger om vejens facebookside.  
- Sommerfest. (initiativ fra beboerne)  

 
 
Evt.:  
 
Morten er blevet kontaktet af en sygeplejerske fra Sundhedshuset Skanderborg. Hun fortæller at 
hun har mulighed for at komme ud til et fælles arrangement vedrørende KOL, hvor man også ville 
have mulighed for at få målt ens lungefunktion. Morten har foreslået hende at kontakte 
borgerforeningen eller GRIF, da det ikke er relevant for os p.t. Morten ville vende tilbage til hende 
hvis der skulle blive et behov.  
 

3) Kommende møder 
 
Onsdag den 25.01.2017 hos Jonas kl. 19.30 i nr. 5.  
Onsdag den 22.03.2017 hos Søren kl. 19.30 i nr. 16.  
 

4) Evt.  
 
Andres har været til repræsentantskabsmøde. Her fik de gennemgået budgettet og mødet gik fint.  
Der blev fortalt på mødet, at der vil komme et nyt elektronisk system som sender lejekontrakter 
og andre dokumenter ud elektronisk.  
Der var valg til hovedbestyrelsen.  
Der blev også fortalt på mødet at Østjysk Bolig udvider og der bliver bygget en masse nye boliger.  
 
 


