Bestyrelsesmøde afd. 26 d. 28/2 2018

Dagsorden/referat
1

Valg af dirigent

Mette

2

Valg af referent

Maja

Godkendelse af
3. referat fra sidste
møde

4.

Behandling af
forslag/emner

Enstemmigt godkendt
1. Gennemgang af svar fra Driftscenteret.
• Opfølgning på generende lys ved 61 boligerne, mulighed for sikring af
cykelskure, aflåsning af teknikrum og fast temp. i radiatorer.
• Opfølgning på 1-årstjek, samt fejl og mangellister
2. Gennemgang af svar fra Østjysk bolig.
• Der ønskes bordebænkesæt (vedligeholdelsesfrit). Høre ang.
muligheder for at boltre eller låse disse fast.
3. Afdeling 3
• Spørge hvordan man laver samme slags spørgeskema, som når man
ansøger om medlemskab i Facebook-gruppen “Os der bor i Ryhaven”.
4. Gennemgang af husorden.
• Mette og Jesper laver ændringsforslag som skal stemmes om til
afdelingsmøde
5. Kursusweekend opfølgning
• Mette, Mark, Jesper og Karen deltager, og der kommer opfølgning af
kurset til næste møde til gavn for resten af bestyrelsen.
6. Planlægning af ekstraordinært afdelingsmøde med fællesspisning
• Bekræft leje af fælleshus d. 19/4 2018 til ekstraordinært
afdelingsmøde. Rengøring bestilles.
• Der inviteres til fællesspisning kl. 18 og afdelingsmøde kl. 19.
• Der udarbejdes en dagsorden fra bestyrelsen til ekstraordinært
afdelingsmøde, samt en invitation til fællesspisning. Dette sendes til
Østjysk bolig inden d. 12/3, så det kan printes og uddeles inden d.
19/3.
7. Vaskehuset (bookingsystem)
• På næste møde tages det op, hvordan det går med bookingsystemet.
8. Festligheder
• Renoveringsfest d. 26. maj i samarbejde med afd. 3. Festudvalget fra
afd. 26 består af Mette og Maja.
• Det ønskes, at der stiftes et aktivitetsudvalg (4-5 pers. med minimum
et bestyrelsesmedlem). Dette sættes på dagsorden til ekstraordinært
afdelingsmøde, så alle kan melde sig til at stå for aktiviteter i
afdelingen.
9. Facebook
• Fastgjort opslag med vigtig information.
10. Markvandring
• Maja og Lucas tager med
11. Påskehygge for bestyrelsen
• Fastsat dato: Onsdag d. 28. marts.
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5.

Valg af fremtidig
mødedato

Onsdag d. 4. april

