
Afdelingsbestyrelsesmøde - Afd. 15 
 

Torsdag d. 2. november 2017 
 
Bestyrelsen: Elaina, Heidi, Nicolai, Michelle og William 
Suppleanter: Anne Sofie og Maiken 
Ordstyrer: Heidi 
 
Dagsorden: 

1. Åbning af mødet 
2. Valg af referent 

a. Elaina og Michelle er referenter  
3. Evt. bemærkninger til foregående referat 

a. Hvordan ser det ud i vaskehuset? 
i. Det samme vasketøj har ligget i vaskehuset i en måned uden at 

nogen har taget det med hjem igen.Bestyrelsen tager billede af 
tøjet, lægger det på vores facebook-gruppe og beder om at 
ejer(e) kommer og henter det. Hvis det ikke er hentet efter en 
måned efter det er lagt på facebook, doneres det til Røde Kors 
eller lign.  

ii. Nyhedsbrev -Elaina 
Elaina har lavet et løst udkast, som lægges på vores fælles 
Google-Drev. På den måde kan vi alle være med til at 
skrive/tilføje. 
Der er sat deadline for hvornår nyhedsbrevet skal ud til 
beboerne. Deadline er d. 17/11.  

b. Rettelser i husorden 
i. Elaina retter den nye husorden og indsender til Østjysk bolig.  

c. Rettelser til “leje af selskabslokale” 
i. Michelle har sendt rettelserne ind og disse er rettet på 

hjemmesiden 
ii. Michelle har også kigget resten af Stavnsvej-siderne på Østjysk 

Boligs hjemmeside igennem for uopdaterede informationer, så 
disse kunne opdateres. Hun fandt ikke nogen 

d. Nøgle til aktivitetsudvalg 
i. Heidi har kontaktet varmemester for at høre om en ekstra nøgle 

til aktivitetsudvalget. Det kan godt lade sig gøre, men den skal 
betales for. Bestyrelsen hører aktivitetsudvalget om de vil betale 
for at få en ekstranøgle. William kontakter aktivitetsudvalget. 
Heidi kontakter varmemester og hører om pris på ekstranøglen. 



e. Møde med vores nye varmemester 
i. Bestyrelsen vil gerne mødes med vores nye varmemester og 

vores driftschef, med henblik på at afstemme forventninger til 
arbejdsopgaver mv. Vi kontakter begge og hører om d. 27/11. 
Hvis denne dato ikke virker, beder vi om at de kan fremsætte en 
dato. Michelle skriver på vores facebook gruppe for at høre om 
der er nogen af beboerne som har nogle spørgsmål de gerne vil 
have besvaret, når vi nu alligevel mødes med varmemester og 
driftschef. 

4. Info fra varmemesteren 
a. Skiltning ved storskrald 

i. Skilte er bestilt, men de afventes 
b. Vi har observeret at børn leger i storskraldsområdet og har informeret 

varmemester herom for at få porten lukket 
i. Varmemester er enig i at port til storskrald skal være lukket - 

også døren som beboerne har adgang til. Han opfordrer 
bestyrelsen til at gøre beboerne opmærksomme på at lukke 
døren efter sig og at holde storskraldsområdet pænt, da han har 
brugt lang tid på at rydde op. Maiken udarbejder en tekst til 
vores facebookgruppe. 

5. Nyt fra selskabet 
a. Intet nyt 

6. Nyt fra bestyrelsen 
a. Se punkt 3.a., 3.e. og 4.b 

7. Udlejning af fælleshus 
a. Retningslinjer for udlevering og modtagelse af nøgle/fælleshus (se 

også supplerende lejeregler) 
i. Vi har ingen retningslinjer for hvornår vi mener at nøglen til 

fælleshuset kan udleveres, hvis den udleveres dagen før 
udlejningen. Det kan give problemer. Vi er blevet enige om 
tidsrummet mellem 16 og 20. Det eksakte tidspunkt afhænger af 
hvornår det bestyrelsesmedlem som står for udlejningen, har tid. 

b. Opfyldning af service 
i. Service fra Bent Brandt er kommet. Bestyrelsen sætter det nye 

service på plads og tager billeder af det, så disse kan hænges 
op. På den måde kan lejere se hvor servicen hører til. 

c. Hvornår skal smadret service erstattes (retningslinje nu: to stk service 
ok, tre er en tendens) 

i. Fortsætter som nu  
d. Hvordan ser gulvene ud nu hvor vi har fået ny gulvsæbe? 

i. Det ser ikke ud til at der er nogen problemer med den nye 
gulvsæbe. Dog har vi lagt mærke til at der bliver brugt for meget 



sæbe når gulvene vaskes. Et bestyrelsesmedlem har lejet 
fælleshuset og har måtte vaske gulvet flere gange med rent 
vand for at få sæben ud af gulvet. Sæben lægger en hinde over 
skidtet, som gør at gulvet ikke bliver vasket ordentligt rent. 
Derfor ændres proceduren for gulvvask til at der først skal 
vaskes med sæbe og derefter med rent vand. 

8. Turen til Bent Brandt 
a. Turen gik godt og personalet har været meget behjælpelig 
b. Vi har haft problemer med at finde vores service inde på Bent Brandts 

hjemmeside. De har vist os hvor vi kan finde det. Kataloget med vores 
service er nu lagt ind på Google Drevet  

9. Repræsentantskabsmødet d. 25. oktober 
a. Heidi er blevet 2. suppleant i organisationsbestyrelsen 
b. Østjysk Bolig har skåret i sine egne privilegier, på grund af byggesager, 

som ikke er blevet til noget. Østjysk Bolig får penge ind ud fra det antal 
byggesager de udfører. Der har været budgetteret med flere 
byggesager og derfor budgetteret med større indtægter end der er 
blevet realiseret. 
For at imødegå dette har Østjysk Bolig vendt besparelserne indad, for 
at undgå at omkostningerne lægges ud på beboerne i boligselskabet. 
Der er  blandt andet lavet besparelser på rengøring, kontorartikler og 
kantineordningen er lukket ned (dermed fyret en kantinearbejder) for at 
indhente tabet. 

c. Ry-afdelingen stillede til forslag på mødet at beholde en kontaktperson 
i deres afdeling. Dette ville betyde at enhver lejer i Østjysk bolig ville få 
en merbetaling på ca. 270 kr. om året i husleje. Forslaget blev 
nedstemt.  

d. Organisationsbestyrelsen opfordrer bestyrelserne i selskabet at lave en 
folder til nye tilflyttere. Vi laver en folder til nye indflyttere og afleverer 
den personligt til tilflyttere. Michelle er tovholder for tiltaget. 

10.Udkast til sedler i vaskehuset til når maskinerne ikke virker 
a. er printet og lamineret. Der sættes en snor i så de kan hænges op på 

maskinerne. Maiken annoncerer dette på facebook.  
11.Guide til ventilationssystem i fælleshuset 

a. Michelle laver en guide som hænges op i fælleshuset 
12.Møde med aktivitetsudvalget? 

a. Vi har oplevet lidt konflikt mellem bestyrelsen og aktivitetsudvalget. 
Derfor vil bestyrelsen gerne mødes med aktivitetsudvalget og snakke 
sammen, så der ikke kommer for meget afstand mellem grupperne. Vi 
kontakter aktivitetsudvalget for at høre om de vil mødes med os 

13.Evt. 
a. Fordeling af udlejninger 



i. Maiken tager d. 17-18/11 
ii. Nicolai tager d. 19/11 
iii. Maiken tager d. 24/11 
iv. Maiken udleverer nøgle d. 25/11 - Michelle tager imod nøgle 

igen 
v. Nicolai tager d. 8/12 
vi. Nicolai tager d. 9/12 

b. Ansvar for mailhenvendelser indtil næste møde 
i. uge 44 : Anne Sofie og William (denne uge) 
ii. uge 45: William og Michelle 
iii. uge 46: Michelle og Nicolai 
iv. uge 47: Nicolai og Maiken 
v. uge 48: Maiken og Anne Sofie 
vi. uge 49: Anne Sofie og William (uge for næste møde) 
vii. Elaina skriver disse ind i vores fælles kalender 

 
 


