
Afdelingsbestyrelsesmøde - Afd. 15 
 

Torsdag d. 5. oktober 2017 
 
Bestyrelsen: Elaina, Heidi, Michelle, William, Nicolai 
Suppleanter: Maiken, Anne-Sofie 
Ordstyrer: Elaina 
 
Dagsorden: 

1. Åbning af mødet 
2. Valg af referent 

a. Elaina og Michelle tager referat 
3. Evt. bemærkninger til foregående referat 

a. Nye datoer for møde med nye varmemester 
i. Elaina laver Doodle med datoer 

b. Hvornår tager vi ud til Bent Brandt? 
i. Michelle og William tager derud tirsdag d. 17. oktober 

c. Er der kommet nye skilte ved storskrald? 
i. Ikke endnu. Heidi hører varmemester om dette.  
ii. Der er observeret at der er børn der leger i området, og derfor 

kontaktes varmemester, men henblik på at få lukket den store 
port.  

d. Opfølgning på beskrivelse af formandsrollen og referentrollen 
i. Rykkes til næste møde 

e. Printeren skal fikses 
i. Printer er nu fikset 

4. Info fra varmemesteren 
a. Der har været spurgt efter cykeloprydning i området. Hertil fortæller 

varmemester at der er fast cykelrazzia i oktober måned. Der kommer 
info ud til beboerne, når det er ved at være. 

b. Der er købt nyt sæbe til gulvet i fælleshuset, da vi var løbet tør. Det er 
en anden sæbe end den vi er vant til, så vi holder øje med gulvet og 
ser om sæben forvolder problemer 

c. Varmemester har suppleret op med affaldsposer i fælleshuset 
5. Nyt fra selskabet 

a. Vi er fået indkaldelse til repræsentantskabsmøde d. 25. oktober.  
6. Nyt fra bestyrelsen 

a. Intet nyt 
7. Opfordringer fra beboere på afdelingsmødet 

a. Hyppigere rengøring i fællesvaskeriet 



i. vaskemaskiner har behov for at køre programmer på 90 grader, 
som ikke gøres af beboerne, hvilket medfører at der er 
lugtgener. 

1. bestyrelsen kører programmerne på høje grader ind 
imellem på fælleshusets vaskekort 

ii. Løsning på at der ligger meget tøj og flyder i fællesvaskeriet 
1. bestyrelsen følger op på hvor meget vasketøj der bliver 

liggende, og vil annoncere på facebook ift. det 
ikke-afhentede vasketøj. 

b. Sedler om at maskiner ikke virker i fællesvaskeri 
i. Der bliver lavet skilte, som kan sættes på maskinerne, når de 

ikke virker 
1. Maiken laver udkast til næste møde 

c. Nyhedsbrev efter afdelingsmødet? 
d. hvad der er vedtaget 
e. nye bestyrelsesmedlemmer 
f. andet? - vimpel, haveforening er i beboerbladet  

i. Elaina lavet et udkast 
8. Ny liste for hvem der har ansvar for mailhenvendelser til bestyrelsen på hvilke 

tidspunkter - der er lavet en ny liste, nu hvor der har været udskiftning i 
bestyrelsen 

a. vil suppleanterne være med på listen? 
i. Suppleanterne vil gerne være med 

9. Folder til udvekslingsstuderende skal opdateres 
a. Udsættes til næste møde 

10.Der står på hjemmesiden at man kan se hvornår fælleshuset er booket på 
papirkalenderen i fælleshuset 

a. Michelle kigger vores hjemmeside igennem for at se om der er andre 
informationer, som ikke er opdateret. Uopdaterede informationer 
videregives til Østjysk Bolig med henblik på at dette skal 
rettes/opdateres 

11. Indkaldelse til repræsentantskabet  
a. Heidi og Michelle tager til mødet d. 25. oktober.  

12.Aktivitetsudvalg vil gerne have nøgle til fælleshuset 
a. Aktivitetsudvalget har ikke adgang til fælleshuset, da de ikke har en 

nøgle hertil. Det kan være et problem når der afholdes arrangementer 
for beboerne på Stavnsvej. Da det kun er bestyrelsesmedlemmer der 
har nøgle til fælleshuset, skal der et bestyrelsesmedlem ind over det 
hver gang aktivitetsudvalget skal have adgang til fælleshuset. Derfor 
efterspørger de en nøgle. En nøgle som bestyrelsesmedlemmer har, er 
den billigste løsning, da der bare skal laves en ekstra nøgle. Dog får 
aktivitetsudvalget i den forbindelse også adgang til det gamle 



varmemesterkontor, da nøglen også virker hertil. Det kan potentielt 
blive et problem, da det er her bestyrelsen har kontor og der dermed 
kan ligge personfølsomme informationer, som aktivitetsudvalget ikke 
skal have adgang til. Derfor stemmes der om hvorvidt der skal laves en 
ekstra nøgle, som giver adgang til både fælleshuset og 
varmemesterkontoret. 
 - 3 stemmer for 
 - 2 imod 
Heidi kontakter varmemester for at høre om det er muligt at lave en 
ekstra kopi af nøglen 

13.Søren vil gerne have bord i varmemesterrum 
a. Da bestyrelsen flyttede kontor fra opbevaringsrummet i fælleshuset til 

det gamle varmemesterkontor, tog vi vores bord med. Der er allerede 
et bord i det nye kontor, men det er for lille til at en fuld bestyrelse kan 
sidde ved det. Vores gamle varmemester, Søren, vil gerne have bordet 
til hans nye kontor i hans nye varmemesterstilling i Østjysk Bolig. Da vi 
ikke har brug for det, giver vi ham bordet. 

14.Evt. 
a. fordeling af udlejninger 

i. William og Nicolai tager udlejningen d. 7. oktober og d. 8. 
oktober 

ii. William og Maiken tager udlejningen d. 4. november 


