
Afdelingsbestyrelsesmøde - Afd. 15 
 

Torsdag d. 1. marts 2018 
 
Bestyrelsen: Elaina, Heidi, Michelle, William, Nicolai 
Suppleanter: Anne-Sofie, Maiken 
Ordstyrer: Maiken 
 
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. Forespørgsel hos Østjysk Bolig om internet i fælleshuset i stedet for 

Tv-pakke 
i. Elaina har kontaktet Østjysk Bolig som vil vende tilbage med 

besked på forespørgslen. Elaina hører ad om Østjysk Bolig har 
fundet ud af mere herom.  

b. Opfølgning på donation af vasketøj fra vaskehuset 
i. Det overskydende vasketøj er blevet doneret til de hjemløse  

c. Opfølgning på brugerevaluering af fælleshuset 
i. Udsættes til bestyrelsesmødet i maj 

4. Info fra varmemesteren 
a. Intet nyt 

5. Nyt fra selskabet 
a. Der er indkaldt til ekstraordinært repræsentantskabsmøde d. 14. marts 

6. Nyt fra bestyrelsen 
a. Intet nyt 

7. Velkomstfolder 
a. Michelle har lavet et udkast til en velkomstfolder. Resten af bestyrelsen 

læser denne igennem og kommer med feedback senest d. 8. 3. 2018 
8. Velkomstfolder til udvekslingsstuderende 

a. Danish Café bliver kontaktet med henblik på at høre hvad 
udvekslingsstuderende efterspørger af informationer når de kommer 
hertil, da bestyrelsen gerne vil lave en velkomstfolder til dem  

b. Nicolai oversætter den danske velkomstfolder, som udgangspunkt for 
velkomstfolderen til udvekslingsstuderende.  

9. Indkøb af ny El-kedel til fælleshuset 



a. El-kedlen i fælleshuset er gået i stykker. Michelle kontakter Østjysk 
Bolig og får bestilt en ny 

10.Kost i vaskerummet 
a. En beboer har efterspurgt en kost til vaskehuset, da der hurtigt kan 

blive beskidt derinde. Bestyrelsen undersøger mulighederne for dette. 
11.Mangler info om internet/tv i afdelingen på hjemmesiden 

a. Varmemester har efterspurgt hvilken TV/internet udbyder der er mest 
brugt her på Stavnsvej, da der ikke står noget på Østjysk Boligs 
hjemmeside. Bestyrelsen udformer en tekst som kan sættes ind på 
hjemmesiden. 

12.Evt. 
a. fordeling af udlejninger 

i. d. 9. Marts - William 
ii. d. 16. Marts - Nicolai 
iii. d. 17. Marts - Maiken 
iv. d. 24. Marts - Michelle 
v. d. 1. April - Elaina 
vi. d. 7. April - Elaina (+ Anne-Sofie) 

b. Ansvar for mailhenvendelser indtil næste møde 
i. uge 9: denne uge: Anne-Sofie og William 
ii. uge 10: William og Nicolai 
iii. uge 11: Nicolai og Heidi 
iv. uge 12: Heidi og Maiken  
v. uge 13: Maiken og  Elaina 
vi. uge 14: Elaina og Heidi 

 


