
Afdelingsbestyrelsesmøde - Afd. 15 
 

Torsdag d. 4. januar 2018 
 
Bestyrelsen: Elaina, Heidi, Michelle, William og Nicolai 
Suppleanter: Anne Sofie og Maiken 

Ordstyrer: William 
 
Dagsorden: 

1. Åbning af mødet 
a. Mødet er åbent 

2. Valg af referent 
a. Elaina og Michelle tager referat 

3. Evt. bemærkninger til foregående referat 
a. Vasketøj i bestyrelseslokalet - opfølgning 

i. Det vasketøj som bestyrelsen har samlet ind i vaskehuset (som 
er blevet efterladt), er der ingen der har gjort krav på. Hvis der 
ikke er gjort krav på noget inden d. 11. januar, bliver tøjet 
doneret til velgørenhed.  

4. Info fra varmemesteren 
a. En ny fryseskuffe til fælleshuset er købt til 348,75 kr. Lejer får 650 kr. 

tilbage i depositum i stedet for de 1.000 kr. der er betalt.  
b. Klistermærker på vaskemaskiner - Hvad har Thomas meldt tilbage? 

i. Det er altid driftscentret der skal kontaktes når der opstår fejl 
med maskinerne. 

c. Cykler med strips i kælderen 
i. Varmemester har ikke fjernet alle cykler med strips på, da der 

har været pladsmangel omme ved storskrald. Han venter på at 
nogle af cyklerne bliver afhentet før han fjerner de sidste fra 
cykelkælderen 

5. Nyt fra selskabet 
a. Intet nyt 

6. Nyt fra bestyrelsen 



a. Vi opfordrer beboerne på Stavnsvej at rydde fyrværkeri-rester op efter 
sig selv. Vi er glade for vores pæne afdeling, så lad os alle gøre vores 
til at afdelingen forbliver pæn. 

7. Internet i fælleshuset i stedet for den store TV pakke 
a. TV’et bliver næsten aldrig brugt når fælleshuset lejes ud, men internet 

bliver ofte efterspurgt. Elaina kontakter Østjysk Bolig og hører om det 
er muligt at bytte TV pakken ud med internet 

8. Ventilationsguide  
a. Michelle har lavet en guide til ventilationssystemet i fælleshuset. Denne 

skal printes og hænges op i fælleshuset. Michelle står for dette. 
9. Folder til tilflyttere  

a. Michelle laver et udkast til en folder med nyttig information til tilflyttere. 
Udkastet er klar til næste møde 

10.Varmemestermøde - kun Michelle og Elaina har meldt ind (begge kan d. 31 
januar) 

a. Alle fra bestyrelsen kan d. 31. januar. Derfor kontaktes varmemester 
og driftschef ang. et møde med dem den dato 

11.Forslag om brugerevalueringsskemaer til lejere af fælleshus 
a. William og Elaina står for at laver udkast til evalueringskemaer. 

12.Porten er meget ofte åben 
a. Bestyrelsen fortsætter med at kontakte varmemester hver gang vi 

opdager at porten er åben 
13.Evt. 

a. ny kalender til døren  
i. Maiken finder en ny kalender 

b. fordeling af udlejninger 
i. d. 5 januar - Michelle + Heidi 
ii. d. 13. januar - William 
iii. d. 26 januar - Heidi 

c. ansvar for mailhenvendelser indtil næste møde 
i. uge 1: Maiken og Anne-Sofie 
ii. uge 2: Anne-Sofie og William 
iii. uge 3: William og Nicolai 
iv. uge 4: Nicolai og Heidi 
v. uge 5: Heidi og Elaina 

 
 
 


