Referat fra ordinært møde i afdelingsbestyrelsen, Afd. 78 – Isagervej 21-23, Østjysk
Bolig, onsdag den 29.3.17 kl. 19.
Tilstede: Laila Johansen (formand), Manuela Jørgensen, Nasier Kohistani, Hans Henrik Egeberg (referent).
Fraværende: Martin Knudsgaard.

________________________________________________________________________________________

Dagsorden
1)
2)
3)
4)

Aftale næste møde
Solcellelamper ved bænkene mellem blokkene.
Skilt og bure/kasser til affaldspladsen.
Fællesarrangementer og udflugter
a) Tur til Randers Regnskov med alle i Østjysk Bolig, Ry
b) Udflugt i nabolaget
c)
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?
Hvordan kan vi hjælpe flygtningefamilierne til at forstå husordenen?
Hvordan kan vi komme til at gøre rent bagved køleskabet i lejlighederne?
Revidere husordenen?
Forlænge det udvendige cykelskur ved nr. 23D?

5)
6)
7)
8)
9)
10) Sætte flere blomsterløg, der kommer tidligt på året, i skråningen.
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) Sløjfe den trekantede sandkasse ved nr. 23 D og plante gyvelbuske i stedet.
13) Evt.
Referat
1. Næste møde bliver onsdag den 31.05.2017 i Gyvelstuen.
2. Hans Henrik finder ud af hvor langt boligforeningen er kommet med projektet.
3. Ifølge Hans Døssing er det unødvendigt at sortere affaldet inde i affaldsskuret. Hvis vi opsætter kasser
og bure til sortering, skal indholdet af disse alligevel ofte sorteres igen.
4. Fællesarrangementer og udflugter.
a. Tur Randers Regnskov. Kun for afd. 78. Engang i maj. Vi er i tvivl om der er interesse for det.
b. –
c. –
d. Hans Henrik og Laila sender et brev til de andre afdelingsbestyrelser.
e. Vi fortsætter med at invitere indvandrerne personligt.

f. Vi udarbejder spørgeskema. Vi har en brugbar postkasse udenfor Gyvelstuen. Og Hans
Døssing ordner en i kælderen i blok 23 også.
g. Desværre havde vi ikke tid til at arrangere den første fredagsbar, men den næste bliver den 28.
april klokken 19 i Gildesalen.
5. Elsebeth Persson fra organisationsbestyrelsen i Østjysk Bolig vil undersøge om boligforeningen kan
oversætte alle husordener i Østjysk Bolig en gang for alle. Man kan måske få kommunen til at hjælpe
med oversættelserne. Hans Henrik tjekker.
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. Ligger nu hos boligforeningen.
7. Vi har nedsat et firemandsudvalg der kan fremlægge en ny husorden til behandling på afdelingsmødet.
8. Kristian Jensen fra Østjysk Bolig kom herud, og han mener ikke der er plads til at udvide cykelskuret.
I stedet vil vi prøve at få fjernet forladte cykler for at skaffe plads.
9. 10. Aftalt på markvandringen. Vi får et tilbud fra boligforeningen når tiden kommer.
11. Vi kiggede lidt på de andre afdelingers forretningsordener og tager det op på næste møde.
12. Aftalt på markvandringen. Vi får et tilbud fra boligforeningen. Sandet bliver fjernet, der skal sås græs
og plantes en busk der ikke er giftig at spise.
13. Eventuelt.
a. Laila indkøber et forhæng til badeværelset i gæsteværelset.
b. På markvandringen blev vi spurgt om afdelingsbestyrelsen vil have boligforeningen til at rydde
opgangene og indgangspartierne for alle de ting, der ikke må stå der. For eksempel barnevogne
og skoskabe. Det vil vi ikke. Men vi kan eventuelt drøfte det på afdelingsmødet til september.
c. Folk bruger cykelrummene til barnevogne i øjeblikket. Det generer cykelejerne. Skal vi lave et
af cykelrummene om til et barnevognsrum? Et emne til afdelingsmødet.
d. Boligforeningen agter at rydde kældrene for ting der ikke må stå der. For eksempel klaverer,
store papkasser og sofaer. Nasier vil spørge Hans Døssing om folk får et varsel, før deres ting
bliver fjernet.

Referent: Hans Henrik Egeberg
Ry den 30.3.2017

