Referat fra ordinært møde i afdelingsbestyrelsen, Afd. 78 – Isagervej 21-23, Østjysk
Bolig, onsdag den 2.8.17 kl. 19.
Tilstede: Laila Johansen (formand), Manuela Jørgensen, Hans Henrik Egeberg (referent).
________________________________________________________________________________________
Dagsorden
1) Aftale næste møde
2) Solcellelamper ved bænkene mellem blokkene.
3) Fællesarrangementer og udflugter
a) Samle alle afdelingsbestyrelser.
b) Spørge beboerne om hvilke arrangementer de gerne vil have?
c) Fredagscafe?
4) Hvordan kan vi hjælpe flygtningefamilierne til at forstå husordenen?
5) Hvordan kan vi komme til at gøre rent bagved køleskabet i lejlighederne?
6) Revidere husordenen? Forslag fremlægges.
7) Sætte flere blomsterløg, der kommer tidligt på året, i skråningen.
8) Skal afdelingsbestyrelsen have en forretningsorden, så vi blandt andet får styr på hvor mange medlemmer
der mindst skal være? Tre, fem eller flere? Forslag fremlægges.
9) Sløjfe den trekantede sandkasse ved nr. 23 D og plante buske i stedet.
10) Indkøbe en ventilator til gæsteværelset?
11) Evt.
Referat
1. Næste møde bliver onsdag den 6.9.2017 klokken 19 i Gyvelstuen.
2. Allan Overgaard, ØB har taget projektet op efter Lars Bertelsen.
3. Fællesarrangementer og udflugter.
a. Vi sender et brev til de andre afdelingsbestyrelser efter afdelingsmødet.
b. Vi udarbejder spørgeskema til folks postkasser.
c. Næste fredagscafe bliver den 18.8.2017 klokken 19 i gildesalen – eller udenfor hvis vejret er
godt. Børn er også velkomne.
4. Afdelingsbestyrelsen kan henvende sig til Bente Grouleff der så kontakter kommunen.
5. Vi vil bede boligforeningen om at indhente tilbud på tre forskellige løsninger og derefter fremlægge
dem på afdelingsmødet. Det skal nok være i ret god tid.
6. Vi har et forslag til husorden klar til behandling på afdelingsmødet. Det handler om affald og træer.
7. Aftalt på markvandringen. Vi får et tilbud fra boligforeningen når tiden kommer.
8. Vi vedtog en ny forretningsorden for afdelingsbestyrelsen. Den bliver offentliggjort på hjemmesiden.
Det lader til at afdelingsmødet kan beslutte fra gang til gang hvor mange medlemmer der skal være i
bestyrelsen. Det står i vedtægterne for Østjysk Bolig.
9. Aftalt på markvandringen. Vi får et tilbud fra boligforeningen. Sandet bliver fjernet, der skal sås græs
og plantes hyacinter.

10. Vi vedtog at indkøbe en lydløs ventilator til gæsteværelset så man kan blive kølet, mens man sover.
Hans Henrik køber den.
11. Eventuelt.
a. Vi talte om vi kunne få nogle medarbejdere fra ØB til at være referent og dirigent ved
afdelingsmødet den 14. september? Evt. finde en kompetent dirigent fra en anden afdeling.
b. Vi vil købe nogle ”askebægre” og sætte dem op ved bænkene så vi kan slippe for cigaretskod
på jorden.

Referent: Hans Henrik Egeberg
Ry den 13.8.2017

