
Referat, 14. juni 2018 

Til stede: Rasmus, Frederik, Line, Caroline, Fie, Laura, Amanda og Steffen (boligsocial-

medarbejder) 

Afbud: Ingen 

Nyt i afdelingen siden sidst:  

- Der er blevet set hunde i bygningen, hvilket ikke er tilladt jf. husordensreglementet.  

Forberedelse til afdelingsmødet: 

- Østjysk Bolig har fastsat mødet til den 30/8.  

- Vi har diskuteret mulighederne for en rygepolitik. Dette fremsætter bestyrelsen forslag om 

på afdelingsmødet i august. Vi skriver til ØB om formulering.  

o Lugtgener på gangene og i lejlighederne fra udsugningen 

Rasmus har været til repræsentantskabsmøde 

- Rasmus var stand-in for Line 

- Det meste omhandlede tryghedsrenoveringen i Bispehaven 

- Det nye driftscenter (fra juni sidste år): Nu kommer der timetal på, præcis hvor mange timer, 

varmemestrene bruger her på stedet, dvs. det er adskilt fra de andre afdelinger. Vi kommer 

altså fremover til kun at betale for de timer, som varmemestrene har her. Dette er både 

eksempelvis affaldsopsamling og håndtering af klager mv.  

- Østlympiske lege er aflyst (fællesarrangement for alle ungdomsboliger i ØB). 

Administrationen synes arrangementet var en god idé, men det ville være dyrt at deltage for 

de enkelte afdelinger, hvorfor mange afdelinger (herunder vores) meldte fra.  

- Rasmus snakkede med Allan (driftschef) om buskadset uden for fælleslokalet. Det er blevet 

ordnet, så det ikke ligner en ”jungle”.  

o Derudover bliver udearealet først færdigt i 2019 ifølge Allan.  

Beboerhenvendelser: 

- Støvsugeren i fælleslokalet virker ikke. Vi køber en ny for udlejningspengene. Vi køber en 

billigere model end den, vi har nu, for med det, den bliver brugt til i fælleslokalet, gør det 

ingen forskel.  

- Vinduespudsning var ikke gjort ordentligt. Rengøringsfirmaet har været her igen.  

Andet:  

- Facebookgruppen: Vi har ikke længere mulighed for at tjekke, hvem der er beboer pga. 

persondatalovgivningen 

- Steffen har en pulje af penge, som vi fx kunne bruge på relevante foredrag. Bestyrelsen 

tænker videre over muligheder.  

- Arrangement for beboere med aktiviteter, lidt alá OL.  

- Folk overser, at der er depositum ved udlejning af fælleslokalet. Det tilføjer vi til vores 

”standardsvar”.  

Dato for næste møde: Mandag den 13. august kl. 18 


