Bestyrelsesmøde d. 31/1 2018

Dagsorden
1

Valg af dirigent

Mette

2

Valg af referent

Maja

3

Valg af formand

Mette. Enstemmigt vedtaget

4

Valg af fremtidig
mødestruktur

5

Behandling af
forslag/emner

Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde i april/maj, samt et ordinært
afdelingsmøde i aug./sep.
Bestyrelsesmøder vil i starten afholdes hver måned. Senere afholdes det ca.
hver 2. måned. Næste møde d. 28/2 2018
1. Gennemgang af konti (Jesper)
- Stræbe efter at have afdelingsmøde og beboeraktivitet samme dag.
Ekstraordinært afdelingsmøde og senere på aftenen fællesspisning
evt. bestilling af pizza.
2. Valg af repræsentant til repræsentantskabet
- Anders Wolsing Kaa. Enstemmigt vedtaget
3. Kursusweekend for bestyrelsen d. 10. mar. 2018 (Jesper)
- Der er blevet lavet spørgeskema vedrørende deltagelse (seneste
tilmelding d. 26. feb. 2018)
4. Vaskehuset – Det nye bookingsystem
- Kontakte Østjysk Bolig, da det senest skulle have været oppe at køre
i morgen, torsdag d. 1/2. (14 dage efter stiftende bestyrelsesmøde)
5. Vaskehuset - Varme (Maja)
- Kontakte Driftscenter om plombering af radiatorerne til 16 grader.
6. Vaskehuset - Andet
- Kontakte Driftscenter for at få aflåst teknik-rummet i vaskehuset.
- 2 skamler til at sidde på, når man venter, og fælles ting til f.eks.
vinduespudsning.
o Der udarbejdes konkrete forslag som kan vælges/fravælges
på et kommende afdelingsmøde.
7. Afdeling 3
- Karen kontakter afdeling 3 ang. samarbejde mellem afdelingerne.
8. Sikring af cykelskure for at undgå tyveri (Jesper)
- Kontakte driftscenteret ang. mulighederne for dette. Der afventes
dog indtil der er kommet respons på rådighedsbeløbet.
9. Spotlys på 61-boligerne omtalt ved sidste møde (Karen)
- Kontakte Driftscenteret for at rykke for dette.
10. Sommerfest
- Der overvejes idéer og muligheder indtil næste bestyrelsesmøde,
hvor der vil blive stiftet et udvalg for sommerfesten.
11. Gennemgang og udredning af fejl- og mangellister
- Kontakte Østjysk Bolig for at få tilsendt tidsplanen for dette.
12. Gennemgang af husordenen
- Gennemlæses og behandles inden næste bestyrelsesmøde, så der
kan foretages ændringer og korrektioner.
13. Ny informationsseddel i vaskehuset på dansk og engelsk (Maja)
- Laves og godkendes i løbet af næste uge.

