
Afdelingsbestyrelsesmøde - Afd. 15 
 

Torsdag d. 3. maj 2018 
 
Bestyrelsen: Elaina, Heidi, Michelle, Nicolai 
Suppleanter: Maiken, Anne-Sofie 
Ordstyrer: Elaina 
 
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. Kost til vaskehuset 

i. Varmemester kontaktes med henblik på at høre om mulighed for 
at få en kost i vores vaskerum 

b. TV-pakke/internet i fælleshuset (Elaina) 
i. Østjysk Bolig er kontaktet herom, hvor Allan Overgaard skulle 

være blevet informeret om forespørgslen. Elaina følger op på 
dette 

c. Kommentarer/rettelser/tilføjelser til velkomstfolderen 
i. Den er gennemgået og rettet til 
ii. Dog hører vi lige Aktivitetsudvalget om de har nogle rettelser.  
iii. Desuden kontaktes varmemester med opklarende spørgsmål 

om hvorvidt det er beboer selv eller varmemester der står for at 
skifte pærer i fx badeværelseslampen.  

iv. Når folderen er færdig, sendes den til varmemester og 
driftschefen, som kan komme med evt. kommentarer til 
indholdet. 

d. Velkomstfolder til udvekslingsstuderende 
i. Velkomstfolderen oversættes til engelsk, så de engelsk-talende 

beboere også kan få glæde af den. Dette kan ske når folderen 
er færdig. 

e. Er el-kedlen til fælleshuset ankommet? 
i. El-kedel er kommet og taget i brug i fælleshuset 

f. Efterspørgsel om beboernes kabel-TV og internet 
i. Varmemester efterspurgte i Februar, hvilken TV -og 

internetudbyder, der er knyttet til afdelingen.  



ii. Der er forespurgt på afdelingens facebookgruppe, hvor 
beboerne bekræfter, at det er Århus Antenneforening der ejer 
tv-kablerne, som har en aftale med Stofa.  

iii. Internet og tv er frit valg, det er blot gennem kabel-tv det er 
begrænset til Stofa.  

g. Hvor langt er Heidi og Michelle i processen om forslaget om at 
Electrolux skal varetage vaskeriet? 

i. Der arbejdes fortsat på forslaget 
h. Foranstaltninger ift. ændring i persondataloven 

i. Afdelingsbestyrelsen har efterspurgt afklaring ved Østjysk Bolig, 
som har meldt tilbage, at de nuværende er i gang med, at 
udarbejde retningslinjer herfor.  

i. Møde med Østlympiske Lege 
i. Først og fremmest er datoen, den samme som afdelingens egen 

sommerfest, som Aktivitetsudvalget vælger at prioritere. Dette 
bakker afdelingsbestyrelsen også op om. 

ii. Derudover, vurderer Aktivitetsudvalget, at den fremlagte pris, 
som hver afdeling skal betale til de Østlympiske Lege, er for høj 
ift. Aktivitetsudvalgets budget. 

iii. Derfor deltager afdeling 15 ikke i de Østlympiske Lege i denne 
omgang 

j. Er der blevet skrevet på facebook-gruppen ang. rygning i kælderen. 
i. Ja, der er lagt et opslag på facebook-gruppen.  

k. Er Østjysk Bolig blevet kontaktet med henblik på opsætning af “rygning 
forbudt” klistermærker til dørene til kældrene? 

i. Ja, og varmemester har opsat dem på dørene i april måned.  
4. Info fra varmemesteren 

a. Bestyrelsen har valgt at følge op på kommende tiltag fra 
markvandingen og har i den forbindelse kontaktet varmemester herom. 

i. Aflåsning af port til storskrald 
1. Der er blevet reguleret på stanglåsen, så den nu ikke kan 

åbnes, når porten er låst. 
ii. Resten af tiltagene fra markvandingen 

1. Den varmemester som er tilknyttet Stavnsvej, er 
sygemeldt. Den fungerende varmemester fortæller derfor 
at de resterende tiltag først bliver taget hånd om når den 
sygemeldte varmemester kommer tilbage 

b. Cykeloprydning 
i. Varmemester fjerner cyklerne fra storskraldsområdet. Der 

mangler stadig at blive fjernet cykler med strips på fra 
cykelkældrene 

c. Hovedrengøring af fælleshuset 



i. Bestyrelsen vil gerne have en hovedrengøring af fælleshuset. 
Varmemester efterspørger uger hvor fælleshuset ikke er lejet ud, 
så rengøringsfolk kan komme til. Heidi skriver til varmemester 
herom. 

d. Beskadiget bord i fælleshus 
i. Bestyrelsen har opdaget at ét af bordene i fælleshuset er blevet 

skævt. Derfor er varmemester blevet kontaktet. Han har været i 
stand til at reparere bordet. 

5. Nyt fra selskabet 
a. Der er indkaldt til ordinært repræsentantskabsmøde d. 30 maj.  

6. Nyt fra bestyrelsen 
a. Opfordring om at fjerne havemøbler mv. fra græsområder, så Danjord 

kan slås græs. Dette skrives også i facebook-gruppen.  
7. Debat mellem beboerne på facebook-gruppen ang. højlydte fester i 

fælleshuset 
a. Flere beboere har udtrykt frustration over larm fra enkelte fester der  er 

afholdt i fælleshuset, fx. gæster der er højlydte på terrassen, samt højt 
musik med åbne døre. Deriblandt har beboere udtrykt en forventning til 
bestyrelsen om at vise handlekraft i højere grad og mere synligt. 
Yderligere at tage sig beføjelser, i form af strengere sanktioner ved 
larm og overtrædelser af regler for leje af fælleshuset. Der har også 
været udtrykt en forventning om at afdelingsbestyrelsen, kan handle ift. 
privatsager, herunder hærværk på private ejendele. 

b. Afdelingsbestyrelsen har i denne forbindelse lavet et opslag på 
facebook-gruppen, som understreger at afdelingsbestyrelsen altid er 
opmærksomme omkring overholdelse af regler i forbindelse med leje af 
fælleshuset. Dog pointerer afdelingsbestyrelsen, at vi ikke kan vurdere 
privatsager, samt at vi som udgangspunkt har tillid til beboerne og 
respekt for det enkelte menneske og vil derfor altid tage det op med 
den enkelte person, det omhandler, når reglerne brydes. 

8. Beboerne er utilfredse med vinduespudsningen 
a. Da flere beboere af flere omgange har været utilfredse med 

vinduespudser-arbejdet, har bestyrelsen valgt at kontakte driftschefen 
for at stramme op på arbejdet  

b. Yderligere er det undersøgt om aftale om 4 gange vinduespudsning i 
året er trådt i kraft. Aftalen er trådt i kraft. 

9. Evt. 
a. Fordeling af udlejninger 

i. 5. Maj - Maiken 
ii. 8. Juni - Michelle  

b. Ansvar for mailhenvendelser  
i. uge 18: Anne Sofie og Maiken 



ii. uge 19: Elaina og Michelle  
iii. uge 20: Michelle og Heidi 
iv. uge 21: Heidi og William 
v. uge 22: William og Anne Sofie 
vi. uge 23: Anne Sofie og Maiken  


