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1. Hvad er der sket siden sidst? 
- Der er sørget for at der blev lavet hegn ved fælles-pladsen i haven. 

- Der er sørget for at glas/metal/plast containeren er blevet flyttet fra en p-plads til området ved 

siden af. 

- Der er blevet afholdt julefrokost. 

- Det kan konstateres, at Danjord’s saltningsarbejde er væsentligt forbedret ift. Tidligere vintre. 

2. Oprydning i cykler 
- Samme procedure som sidst = sedler i postkasser, rundt omkring, piberensere skal sættes på og der 

skal laves et facebook-opslag. 

o Henriette finder gl. design af papirer og sender til Lene – skal også være på engelsk 

o Stefan skaffer piberensere 

- Datoer: 

o Piberensere sættes på 1. marts, og sedler sættes op 

o Cykler fjernes fra cykelskuret 1. april 

3. Rengøring i vaskehus 
- Indsatsen med rengøring i vaskehuset er for dårlig. Der skal laves et opslag på facebooksiden.  

- Facebook opslaget skal også være på engelsk så ikke-danske beboere også kan se det.  

 

- Facebook opslag: 

o Til alle beboere: På vegne af afdelingsbestyrelsen vil vi bede alle beboere om, at være 

opmærksom på, at vaskehuset og fællesgangene er et fælles ansvar at gøre rent. Der 

forefindes en rengøringsplan på tavlerne i vaskehuset og i gangene, hvor man kan se, 

hvilken måned man skal gøre rent.  

Vi håber, at alle gerne vil være med til at skabe et rent og indbydende miljø på vores fælles 

arealer.  

4. Andet 
- Der var en aftale m. den tidligere varmemester om, at han ville fjerne batterierne i vaskehuset. Det 

skal undersøges om dette kan videreføres til det nye driftscenter. 

- Der er kursusweekend for afdelingsbestyrelserne i østjysk bolig i uge 10. 

 

 

 

 


