
Referat fra ordinært møde i afdelingsbestyrelsen, Afd. 78 – Isagervej 21-23, Østjysk 

Bolig, onsdag den 28.11.17 kl. 19. 
 

Tilstede: Laila Johansen (formand), Anita Jensen (kasserer), Hans Henrik Egeberg, Janne Pedersen, Nasir 

Kohistani, Jonna Petersen (suppleant). 

Dagsorden 

1) Aftale næste møde. (Laila) 

2) Vælge ordstyrer og referent. (Laila) 

3) Delebil. (Anita) 

4) Piktogrammer og skilte til vindfang og kælderrum. (Hans Henrik) 

5) Juletamtam. (Anita)  

6) Fredagshygge med spil. (Anita)  

7) Vores forventninger. (Laila) 

8) Aktiviteter for beboerne. (Laila) 

9) Tømning af postkasse med breve fra beboerne. 

10) Evt. 

Referat 

1. Næste møde bliver tirsdag den 30.01.18 klokken 19. 

2. Ordstyrer, Anita. Referent, Hans Henrik  

3. Planen opgivet fordi man kan bruge gomore.dk eller deres app i stedet for. Man kan arrangere samkørsel 

eller leje en privatbil til omkring 300 kr. pr. dag. 

4. Vi vil opsætte piktogrammer med barnevogn forbudt i alle vindfangene. Det er en redningsvej, så der må 

ikke være noget der spærrer. Vi snakkede også om at der er oplagret bildæk i nogle opgange. Janne og 

Anita vil prøve at lave piktogrammerne selv for at spare på udgifterne. 

5. Juletamtam holder vi lørdag den 9.12.17 klokken 15. 

6. Fredagshygge med spil holder vi første gang den 26.1.18 klokken 15 til cirka 18. Anita finder nogle spil. 

Måske vil vi afholde det den sidste fredag i hver måned i fremtiden. 

7. Vores forventninger til det næste år i bestyrelsen: At vi deltager i kurser i regnskab og budget så vi blandt 

andet selv kan fremlægge budgettet på afdelingsmødet. At vi samler alle vi beboere på tværs af nationer 

og fx laver mad og spiser. At vi afholder to arbejdslørdage om året, så vi fx kan fjerne affaldet mellem 

træerne. At vi løser problemet med at der kommer så meget vand ind på grunden og løber videre ned i 

kælderen. At vi spørger beboerne skriftligt om hvad de gerne vil have afdelingsbestyrelsen til at arrangere 

eller tage sig af. 

8. Se ovenstående. 

9. Ingen breve i postkassen denne gang. 

10. Evt. Genvex er holdt op med at larme onsdag middag. Så vidt vi ved var det en rensefunktion. Hans 

Henrik tømmer postkasserne fra nu af. 

 

Referent: Hans Henrik Egeberg, Ry den 11.12.2017 



 

Lidt mere nyt om afdelingen: På det forrige beboermøde i 2016 blev der afsat 50.000 kr. til at købe nye 

borde og stole til gildesalen. Vi har bestilt dem, og de ankommer her i december. Vi har også købt et forhæng 

og nogle bedre vandkarafler (fra Ikea) til gildesalen. Postkasser i kældrene kan bruges til at give os en besked 

eller gerne et julekort. Vi tjekker dem. 

Vi aflyste juletamtam fordi vi kom i tidnød. Vi beklager meget. 

 

Udlejning gildesal og gæsteværelse: Hans Henrik Egeberg; Mobil 2690 0426.  

Gæsteværelse: Et døgn: Kr. 50. 

Gildesal: En eftermiddag til kl. 20: Kr. 100. 

   Et døgn, kl. 12 til kl. 11 næste dag: Kr. 250. 

   En weekend, fredag kl. 16 til søndag kl. 12: Kr. 400. 

Depositum kr. 250. Salen afleveres ryddet og ren. Faste tider og priser, ingen rabat. 


