Referat fra ordinært møde i afdelingsbestyrelsen, Afd. 78 – Isagervej 21-23, Østjysk
Bolig, tirsdag den 30.01.18 kl. 19.
Tilstede: Laila Johansen (formand, kasserer), Anita Jensen, Hans Henrik Egeberg (referent), Janne Pedersen
(ordstyrer), Nasir Kohistani, Jonna Petersen (suppleant).
Dagsorden
1) Aftale næste møde. (Laila)
2) Spise sammen-aften. (Laila)
3) Piktogrammer og skilte til vindfang og kælderrum. (Hans Henrik, Janne, Anita)
4) Genvex renser ikke sig selv længere om onsdagen. Er der en fejl?
5) Problemet med vand på grunden. (Janne, Hans Henrik)
6) Fredagshygge med spil. (Anita)
7) Aktiviteter for beboerne. (Laila)
8) Låne borde og stole fra gildesalen? (Laila og Hans Henrik)
9) Hyndesituationen. (?)
10) Fastsætte dato for første arbejdslørdag. (Hans Henrik)
11) Tømning af postkasse med breve fra beboerne. (Hans Henrik)
12) Evt.
Referat
1. Næste møde bliver tirsdag den 27.03.18 klokken 19.
2. Behandles under punkt 7.
3. Janne og Anita præsenterede nogle gode piktogrammer de selv havde lavet. De handler blandt andet om
rygning, barnevogne og affald. De bliver sat op når de er helt færdige.
4. Jonna fortalte at ventilationssystemet skulle være helt i orden nu. Desuden skulle den test som før kørte
onsdag middag være kommet i gang igen.
5. Janne havde talt med nogle professionelle der hvor hun arbejder, og de mener vi skal tage det op med
kommunen, fordi det er kommunalt vand, der løber ind på vores grund. Vi vil derfor nævne det på den
kommende markvandring.
6. Vi fandt ud af at vi faktisk ikke har tid til at arrangere fredagshygge. Men hvis nogle beboere vil gøre det
er de meget velkomne.
7. Vi vil prøve at lave en spise sammen-aften og eventuelt andre ting. Tage det op på beboermødet.
8. Vi prøver at sælge de gamle borde og stole fra gildesalen. Vi vil beholde to borde og otte stole som vi
beboere så kan låne efter behov. De står i vores depotrum, og man kan henvende sig til Hans Henrik som
også står for udlejning.
9. Vi mangler at købe de sidste ti stolehynder i forhold til vores plan. De er svære at få fat på. Hans Henrik
kontakter Allan Overgaard om det.
10. Vi arrangerer en arbejdslørdag den 7.4.18. Der skal blandt andet samles affald og plantes blomster. Vi
starter med rundstykker og kaffe. Hans Henrik laver en plakat.
11. Der var ingen breve i postkasserne.

12. Evt. Vi har aftalt en markvandring med Allan Overgaard den 12.4.18 klokken 10. Vi aftalte nogle ting på
markvandringen 2017 som ikke er blevet til noget. Dem tager vi op igen. Desuden skal vi have gjort noget
ved de døre som ikke låser.

Referent: Hans Henrik Egeberg, Ry den 31.01.2018
Lidt mere nyt om afdelingen: De nye borde og stole står nu klar i gildesalen. Bordene har hjul
under to af benene, og derfor kan man løfte op og skubbe i stedet for at løfte hele bordet. Der er
desuden et antal hynder hvis man gerne vil have noget blødt at sidde på.
Hvis nogen savner nogle cigaretskod så ligger der mange ved kælderdøren i gavlen af blok 23.
Udlejning gildesal og gæsteværelse, borde og stole: Hans Henrik Egeberg; Mobil 26 90 04 26.
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.
Nu kan man også låne borde og stole fra vores depot. Det er de gamle fra gildesalen. Vi har to borde og
otte stole. Det koster ikke noget at låne dem.

