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Dagsorden
1

Valg af dirigent

Mette

2

Valg af referent

Maja

3

Godkendelse af
referat fra sidste
møde

Godkendt

Behandling af
forslag/emner

1. Beskeder til/fra Lene/Østjysk bolig.
a. Der er blevet rykket endnu engang for borevejledningen til
hjemmesiden. Afventer svar fra byggeselskabet.
b. Beskrivelsen af boligerne er blevet ændret fra “små haver” til “små
terrasser”. Dog lige en enkelt rettelse mangler, da der i stedet er
skrevet “terrassehaver”.
c. “Akut hjælp”-nummeret på hjemmesiden bør være nemt tilgængeligt
på afdelingens egen hjemmeside. Lene undersøger dette.
2. Beskeder til/fra Driftscenteret/Dennis/Allan Overgaard.
a. Driftscenteret er orienteret om “ødelagt” fællesterrasse ved 95boligerne.
b. Status på fastmontering af bordebænkesæt. Allan har vurderet at
dette ikke er nødvendigt grundet vægten.
c. Der er blevet brugt 800 kr. fra afdelingens budget til at lave nøgler til
teknikrummet i vaskehuset.
d. Mulighed for klargøring af beachvolley-banen undersøges.
3. Beskeder fra repræsentantskabet.
a. Ingen
4. Beskeder fra bogholder, Lucas.
a. De nyeste kvitteringer er blevet sat i bogholder-mappen
b. Der udarbejdes et udførligt regnskab af bestyrelsens forbrug i starten
af september. (Møde-, aktivitets- og bestyrelsens konto)
c. Indkøb af kongespil. Der ledes stadig efter den “originale” og tunge
udgave.
5. Beboerhenvendelser.
a. Ingen
6. Vaskehuset / Pay per Wash.
a. Ny engelske version af Pay per Wash’s hjemmeside, dog ingen
engelsk version af Electrolux’s hjemmeside vasketur.dk. Der arbejdes
på at finde en løsning.
b. Ny opdateret seddel ang. Facebook-gruppen er blevet sat op.
c. Status på radiatorerne. Der er blevet testet at de er plomberet.
d. Beslag til vinduerne. Dette bliver lavet af Dennis.
7. Ordinært afdelingsmøde d. 11. sep. 2018.
a. Lokale og rengøring er bestilt.
b. Tilmeldingssedlen til fællesspisning sendes til Lene
c. Status på dagsorden og forslag
i. 2 forslag om sikring af cykelskure
1. Bestyrelsen har været til møde med Allan Overgaard,
hvor løsninger til sikring af cykelskure er blevet drøftet.
Der kommer tilbud inden længe.
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ii.

8.
9.
10.
11.

5

Valg af
fremtidige
mødedato

Der tilføjes et punkt om aktivitetsudvalget.
1. Hvert år kan man tilmelde sig til at være en del af
aktivitetsudvalget.
2. Bestyrelsen fortæller om forventningerne til udvalget og
foreslår at der udarbejdes et årshjul.
d. Afdelingens beretning
i. Der udarbejdes en skriftlig beretning om bestyrelsens arbejde
som sendes ud til afdelingen inden mødet.
ii. Til mødet præsenteres de vigtigste punkter fra beretningen.
e. Budgetmøde mandag d. 13. august kl. 17:00.
i. Der er skrevet kommentarer og spørgsmål til budgettet som
tages op til mødet.
Facebook-siden.
a. Beskrivelsen af Facebook-siden er blevet opdateret.
Beskeder fra festudvalget.
a. Planlægningen af sommerfesten d. 11. sep. er i fuld gang.
Arrangementer.
a. Evaluering af “Boldspilledag”; Hyggelig dag, men lavt fremmøde.
Andet
a. Trappe ved 61-boligerne. Afventer opsætning.
b. Lyset ved 61-boligerne. Afventer opsætning af Dennis.
c. Østjysk bolig har været alt for dårlig til at overholde varslingstider.
Dette er blevet påpeget af bestyrelsen ved flere lejligheder og vil
fortsat blive påpeget, hvis/når varslingstiderne ikke overholdes.

Onsdag d. 5. september

