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1. Hvad er der sket siden sidst?
Cykelskuret:
Cyklerne er blevet fjernet fra cykelskuret. Der var 4-5 cykler, som der ikke blev gjort krav på. Godt
med en smule ekstra plads.
Kursusweekend:
Henriette, Stefan og Maria var på kursusweekend. Der var et oplæg omkring persondataloven. I den
forbindelse kom vi frem til at vores facebook gruppe for afdelingens beboere muligvis er et problem.
Vi afventer retningslinjer fra Østjysk bolig, før vi foretager os noget.
Markvandring:
Der blev holdt markvandring. Der blev kigget på altanerne (Allan lovede at vende tilbage ang. plan for
udbedring), hvide ’plamager’ på bygningen og hjørnefliserne omkring terrasserne, som er
underminerede. Allan fortalte, at der er kommet ny ordning omkring græsslåning og at de overvejer at
købe en robotplæneklipper. Allan vil undersøge hvilken ordning der er omkring pudsning af
glaspartiet ved elevatoren.

2. Græsslåning
Allan oplyste, at der er indgået en ny aftale omkring klipning af vores græs.
Vi vil gerne have oplysninger om, hvor ofte det er aftalt at græsset skal slås og hvilke økonomiske
konsekvenser den nye aftale har for afdelingen. Vi har tidligere erfaret, at Danjord er meget dyre for
vores afdeling. Vi sender en mail til Allan.
Græsset er langt igen –det blev senest klippet d. 8/5.
Der er meget ukrudt på den store terrasse – hvem står for det?

3. Rengøring i vaskehus + fællesarealer(gange)
Der er stadig problemer med rengøringen på fællesarealerne på trods af, at vi har lavet en venlig
reminder på facebook. Vi vil gerne indhente et tilbud på hvad det koster at få rengjort gangarealerne +
vaskehuset. Vi skriver til Østjysk bolig for at få dem til at indhente et tilbud for os.

4. Husorden
Der er tvivl om, hvilken husorden der er den gældende. Vi vil derfor gerne lave en ny, som kan blive
vedtaget på næste afdelingsmødet i august. Vi skriver til Østjysk bolig og spørger om de har en
’skabelon’, som vi kan tage udgangspunkt i.
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5. Eventuelt
Vi har besluttet at vente med at fastlægge datoen for sommerfesten til Oliver og Amalie har mulighed
for at deltage i mødet.
Cykel-elastikkerne omkring overdækningen til bord-bænke-sættet er i stykker. De skal udskiftes eller
også skal der findes en alternativ løsning. (vi sender en mail til Østjysk bolig)
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