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Dagsorden
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Valg af dirigent

Mette
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Valg af referent

Maja
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Godkendelse af
referat fra sidste Godkendt
møde
1. Beskeder til/fra Lene/Østjysk bolig.
a. Der er igen igen blevet rykket for borevejledningen til hjemmesiden.
b. “Akut hjælp”-nummeret kan findes på Østjysk Boligs hjemmeside
under “Værd at vide” - “Akut hjælp”
2. Beskeder til/fra Driftscenteret/Dennis/Allan Overgaard.
a. Status på ødelagt terrasse ved 95-boligerne - dette bliver ordnet.
b. Status på klargøring af beachvolleybane - dette bliver ordnet.
c. Bestyrelsen klager til Allan ang. varslingstiden for adgang til boligerne
både i forbindelse med serviceeftersyn af ventilationsanlægget (1,5
dags varsel) og 1-års eftersyn i bolig 61A, E, N og T (8 dages varsel).
3. Beskeder fra repræsentantskabet.
4. Beskeder fra bogholder, Lucas.
a. Overblik over konti bliver lavet inden afdelingsmødet.
b. Mappen med kvitteringer er blevet opdateret.
5. Beboerhenvendelser.
a. Forespørgsel ang. leje af fælleshuset - dette er ikke muligt som
beboer i afd. 26, da fælleshuset er ejet af afd. 3.
6. Vaskehuset / Pay per Wash.
a. Ingen svar fra Electrolux ang. engelsk version
b. Vinduerne i vaskehuset er blevet sikret ved fjernelse af håndtag (så
Behandling af
det blev ikke den løsning med beslag som bestyrelsen foreslog).
forslag/emner
7. Ordinært afdelingsmøde d. 11. sep. 2018.
a. Afdelingens beretning
i. Anders laver et PowerPoint show til mødet
ii. Anders og Mette fremlægger vigtige punkter fra beretningen
b. Evaluering af budgetmøde
i.
Vedligeholdelsesplanen er blevet mere realistisk end det
tidligere budget.
c. Fællesspisning
i.
Indkøb og klargøring af grøntsager mandag
ii.
Klargøring af mad, bordopstilling og projektor inden spisning.
8. Facebook-siden.
9. Beskeder fra festudvalget.
a. Evaluering fra udvalget ventes.
b. Kvitteringer sendes til Lene og bogføres derefter.
10. Arrangementer.
a. Evaluering af Sommerfesten d. 24/8 - Bestyrelsen synes, at det var en
god og hyggelig fest.
11. Andet
a. Trappen ved 61-boligerne er blevet opsat.
b. Stadig manglende afskærmning af lamper mod 61-boligerne.
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12. Tak for denne gang!
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Valg af
fremtidige
mødedato

Tirsdag d. 11. september

