
Afdelingsbestyrelsesmøde - Afd. 15 
 

Torsdag d. 5. april 2018 
 
Bestyrelsen: Elaina, Heidi, Nicolai, Michelle, William 
Suppleanter: Anne-Sofie, Maiken 
Ordstyrer: Anne-Sofie 
 
Dagsorden: 

1. Åbning af mødet 
2. Valg af referent 

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

a. TV-pakke/internet i fælleshuset - Elaina kontakter Østjysk Bolig herom  
b. Velkomstfolder til udvekslingsstuderende - Udsættes til næste møde 

(Nicolai er ansvarlig for dette) 
c. Der er bestilt ny el-kedel til fælleshuset - er den kommet? 

i. Tina medbringer den efter organisationsbestyrelsesmøde 
4. Info fra varmemesteren 

a. Der er hørt om det er muligt at få plancher med instruktioner på 
engelsk til vaskehuset 

i. Der findes instruktioner på engelsk, men kun til nyeste maskiner. 
Varmemester vil vende tilbage med dette, når han ved mere 

b. Døren havde svært ved at lukke til vaskehuset 
i. Dette er ordnet 

c. Der er efterspurgt om vi kan få ekstra tømning af papircontainer 
i. Varmemester påpeger at den stopper til pga. at beboere smider 

stort og hårdt pap i. 
5. Nyt fra selskabet 

a. Det ekstraordinære repræsentantskabsmøde d. 14. marts: Der er ved 
afstemning overgivet kompetence til organisationsbestyrelsen, med 
hensyn til at kunne træffe beslutning om renovering/nedrivning af 
bygninger i afdelinger hvor det allerede er godkendt af den 
pågældende afdelingsbestyrelse. Dette betyder at repræsentantskabet 
ikke længere skal godkende renovering/nedrivning af bygninger, hvor 
der allerede foreligger godkendelse i den pågældende afdeling.  

6. Nyt fra bestyrelsen 
a. Vi spørger beboerne på facebook, hvilket kabel-tv de har (Pga. 

efterspørgsel fra Østjysk bolig)  



7. Vaskeriet - Forslag om alternativ til at Østjysk bolig varetager vedligehold af 
vaskeriet: Electrolux der står for vaskeriet, hvor vi udlejer lokalet til Electrolux. 
Dette kan dog betyde lidt dyrere vaske. Dette betyder også at det ville være 
Electrolux der udbedrer fejl i stedet for driftscenteret. Der er andre afdelinger 
som har denne ordning. Forslaget kommer bl.a. på baggrund af, at der har 
været en del fejl på vaskemaskinerne, hvor en gennemgang kunne være 
tiltrængt. Sidste gennemgang af vaskemaskiner kostede 40.000 kr, og er 
derfor en stor udgift, der ikke er budgetteret med.  

a. Heidi og Michelle kontakter Østjysk bolig, Driftschef og evt. 
økonomiafdeling angående mulighederne for at Electrolux kunne være 
vært.  

i. Heidi og Michelle er OBS på, at der er sat 400.000 på budget i 
2021 til vaskeriet, og medtager denne overvejelse i kontakten 
med Østjysk bolig.  

ii. Herved indsamles og klargøres information om forslaget, så det 
kan blive fremsat som forslag til afstemning ved afdelingsmøde.  

iii. Heidi og Michelle hører også ad, hvad dette vil få af konsekvens 
for, at der nuværende betales for vask over huslejen.  

8. Fra Kursusweekend: OBS på persondataloven og evt. justeringer i afdelingen 
a. Persondataloven 

i. Der er kommet stramninger i persondataloven, således at 
overtrædelser nu straffes meget hårdere end tidligere. En bøde 
kan potentielt løbe op i 10-20 mia. Euro. Derfor er det vigtigt at 
Østjysk Bolig, samt deres bestyrelser overholder loven. 

b. Facebookgruppen - “deklaration” 
i. Bestyrelsen skal deklarere at vores facebook-gruppe ikke har 

noget med Østjysk Bolig at gøre, men er et frivilligt initiativ fra 
bestyrelsens side, da der på gruppen kan komme til at fremgå 
personfølsomme informationer. (Nicolai laver teksten om på 
facebookgruppen) 

c. Mappe på lager med lejekontrakter 
i. Lige nu ligger vores mappe med udfyldte og underskrevne 

lejekontrakter i et rum som aktivitetsudvalget har adgang til. Det 
er en overtrædelse af loven. Derfor skal mappen flyttes et sted 
hen, hvor kun bestyrelsen har adgang. 

1. Yderligere skal vores lejekontrakter ændres, da det skal 
fremgå at de opbevares og derefter destrueres  

d. Billeder der lægges i facebookgruppen 
i. Billeder som lægges op på vores facebookgruppe må ikke 

lægges op uden at person(erne) på billederne har givet 
samtykke hertil. 



ii. Desuden skal aktivitetsudvalget informeres om at det tydeligt 
skal informeres at der tages billeder til arrangementer, som 
lægges på facebook  

e. Kalenderbookning  
i. Der er tvivl om hvorvidt den måde afdelingsbestyrelsen laver 

bookning af fælleshuset i google-kalender følger 
persondataloven, derfor kontaktes Østjysk Bolig herom.  

9. Østlympiske lege 2018: mail-invitation til planlægning af Østlympiske lege 
a. Nicolai tilmelder sig som repræsentant for afdeling 15 til festudvalget.  

10.Kommentarer/rettelser/tilføjelser til velkomstfolderen 
a. Folderen deles også ud til nuværende beboere også, da den 

indeholder generel info, som alle kunne bruge. 
11.Kontakt til driftschef angående vinduespudser 

a. Efter møde mellem afdelingsbestyrelsen og driftschef og varmemester, 
blev det aftalt at driftschef ville lave aftale med vinduespudseren om at 
komme 4 gange om året. Afdelingsbestyrelsen kontakter driftschefen 
for at følge op på om aftalen er lavet, da det er meget længe siden at 
der har været vinduespudser og vinduerne derfor trænger til at blive 
rengjort.  

12.  Demokratinet.dk 
a. Bestyrelsen har fået mail fra Østjysk Bolig ang. demokratinet.dk, som 

er en hjemmeside med tips og tricks til frivillighed. Bestyrelsen vil se på 
denne side. 

13.  Må bålplads bruges? 
a. Bålpladsen er nedlagt tidligere af Østjysk Bolig, så derfor kan den ikke 

længere bruges  
14.Nogle der ryger hash i kælderen 

a. Anne-Sofie skriver på vegne af afdelingsbestyrelsen på 
facebookgruppen, hvor der gøres opmærksom på bl.a. brandfare.  

b. Elaina kontakter Østjysk Bolig, om det er muligt at få nogle “Rygning 
forbudt” klistermærker til dørene til kælderen.  

15.Evt. 
a. Fordeling af udlejninger 

i. d. 21. april - Michelle 
ii. d. 22. april - Maiken 
iii. d. 27. april - Elaina 
iv. d. 28. april - Elaina 
v. d. 5. maj - Maiken 

b. Ansvar for mailhenvendelser 
i. denne uge:  Elaina og Heidi 
ii. uge 15: Heidi og Elaina  
iii. uge 16: Michelle og Nicolai 



iv. uge 17: Nicolai og Maiken 
v. uge 18: Maiken og Anne-Sofie 

 


