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REFERAT 
Afdelingsbestyrelsesmøde den 3. oktober 2017 

 
Tilstede:  Flemming, Karin, Lars, Lene, Maria, Susanne (ref.), Xenia 
 
Afbud:  - 
  
Dagsorden: 
   1.   Driften plus opsamling af beslutninger 
  2.   Beboerhenvendelser 
  3.   Bemærkninger til udsendt post 
  4.   Nyt fra Organisationsbestyrelsen 
  5.   Regnskab/budget 
  6.   Aktiviteter 
  7.   Eventuelt 
 
 
 
1.  Driften plus opsamling af beslutninger 

De nye affaldscontainere til glas, plastik og metal er opsat d. 3. oktober 2017, så det er 
nu vi skal i gang med at sortere for alvor. Det er godt for miljøet og det er en let 
tilgængelig løsning, der burde være lige til at komme i gang med. 
Vi havde forstået at de nye containere skulle være nedgravet i stedet for løse 
containere. Det bliver undersøgt snarest. 
Batterier og elpærer skal stadig afleveres i kasserne i vaskeriet i rummet med glemt 
vasketøj. 
 
Affald og specielt storskrald er stadig et meget stort problem og et tilbagevendende 
emne på bestyrelsesmøderne. 
 
Der er desværre stadig beboere, som sætter affaldsposer med husholdningsaffald 
mm. ved siden af affalds-øerne. Det tiltrækker rotter og er generelt ulækkert at se på. 
Det skal i containerne.  
  
Storskrald bliver smidt på fliserne uden for rummet, så både børn og voksne roder i 
det og der ligger glasskår og søm. Storskrald skal ind i rummet, som skal holdes aflåst. 
Det sker næsten dagligt, at døren er ulåst.  
I den kraftige efterårsblæst flyver løse ting rundt, det kan skade både mennesker og 
bygninger og biler. 
Det er i alle beboeres interesse, at der er ryddet op og er rent i afdelingen. Udgifterne 
til renholdelse stiger, og det går ud over vores husleje. 
Vi undersøger muligheden for at få endnu et skilt sat op med henvisning 
storskraldsrummet. 
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2. Beboerhenvendelser 

Vi har fået klager over at der er beboere, som stiller aflagt tøj og sko i opgangene og 
skrevet at andre bare kan tage det. 
Af hensyn til rengøring og brandsikkerheden skal opgangene og trapperne være fri, 
derfor skal aflagt tøj skal i tøjcontaineren, som er i rummet med storskrald. 
Alternativt har vi nu aftalt forsøgsvis at sætte en reol i vaskeriet  
Den får navnet "Hent og Byt" fra beboer til beboer, så hvis man ikke vil aflevere sit tøj i 
containeren, men synes andre beboere kan få glæde af det, kan man lægge det der. 
Reolen kan også bruges til andre småting, f.eks. bøger. 

 
3. Bemærkninger til udsendt post 
 Lars og Flemming er nu afdelingens medlemmer af Repræsentantskabet.  
 Lene Willis har fået besked. 
 
4. Nyt fra Organisationsbestyrelsen 
 Der har ikke været afholdt møde siden sidst. 
 
5. Regnskab/budget 
 Ingen bemærkninger. 
 
6. Aktiviteter 
 Der blev drøftet tiltag for nye aktiviteter i vores afdeling, f.eks. et værksted, der blev 

talt om ved afdelingsmødet i september. Forslag om arrangementer for børn mm. 
Xenia undersøger om der evt. vil være interesse for Halloween og/eller fastelavnsfest 
for børnene i afdelingen. 

 
 Renoveringen af selskabslokalet. Noget af det er ikke lavet ordentligt og skal laves 

om. Vi mangler også at få at vide hvor mange penge der er tilbage efter renoveringen, 
så vi kan få indkøbt andre ting til selskabslokalet. Der er taget kontakt til Allan 
Overgaard om begge dele. 

 
7. Eventuelt 

Der bliver oprettet en Facebook-gruppe for beboerne i Afdeling 2. Der bliver sat 
opslag i opgangene om det, så snart den er klar til at beboerne melder sig ind. 
Referat af bestyrelsesmøder bliver slået op på opslagstavlen i vaskeriet og på 
internettet på Østjysk Boligs hjemmeside. Der er tilsyneladende ikke ret mange som 
læser det, så nu bliver det også hængt op i opgangene. 
 

 
 
 

Næste bestyrelsesmøde er tirsdag den 5. december 2017 


