
Afdelingsbestyrelsesmøde - Afd. 15 
 

Torsdag d. 5. juli 2018 
 
Bestyrelsen: Elaina, Heidi, Michelle, Nicolai 
Suppleanter: Maiken 
Ordstyrer: Michelle 
 
Dagsorden: 

1. Åbning af mødet 
a. Mødet er åbent 

2. Valg af referent 
a. Michelle og Elaina tager referat 

3. Evt. bemærkninger til foregående referat 
a. Har vi hørt noget fra varmemester ang. plancher med instruktioner på 

engelsk i vaskehus? (punkt 4.a. i ref. fra april 2018) 
i. Heidi forhører sig ved varmemester herom.  

b. Velkomstfolderen sendes til varmemester og driftschef for at høre om 
de evt. har nogle tilføjelser  

i. Michelle sender mail med velkomstfolderen til varmemester og 
driftschef. 

ii. Er aktivitetsudvalget blevet kontaktet ang. velkomstfolderen? 
1. Ja, de er kontaktet og der er lavet rettelser hertil, i 

velkomstfolderen. 
c. Hvordan går det med forhandlingerne med Electrolux? 

i. Der vides endnu ikke noget om forhandlingerne. Heidi skriver til 
Allan Overgaard for at høre videre herom.  

d. Hørt varmemester om kode til internet til fælleshus? 
i. Allan Overgaard er blevet kontaktet herom. Han vil vende 

tilbage. Heidi minder ham på det 
e. Er varmemester blevet adspurgt om udskiftning af lysstofrør i 

lejlighederne? 
i. Varmemester er blevet kontaktet herom. Han vil gerne selv stå 

for udskiftning af lysstofrørene i lejlighederne. 
f. Er der lavet opslag på facebook ang. opfordring til at at være 

opmærksom på ejendele? 
i. Udsættes til næste møde 

g. Opfølgning på Chromecaster til fælleshuset 
i. Der er tjekket op på om det er muligt at tilslutte - det er det. 



ii. Da der endnu ikke er adgang til internet i fælleshuset, ventes 
der med at anskaffe en Chromecaster. Der følges op på dette til 
næste afdelingsbestyrelsesmøde. 

4. Info fra varmemesteren. 
a. Der har været myreangreb i fælleshuset, hvorefter varmemester er 

blevet kontaktet. Der er blevet sat myrelokkedåser i fælleshuset og 
blevet sprøjtet rundt om. 

b. Der har yderligere været problemer med ventilationsanlægget i 
fælleshuset. Her er varmemester også blevet kontaktet. Problemerne 
er blevet løst. 

c. Varmemester foreslår at bestyrelsen har en nøgle til porten, så 
bestyrelsen kan lukke porten, når den igen og igen er åben.  

i. Heidi vender tilbage til varmemester og fortæller at vi gerne vil 
have en nøgle. 

d. Der er flere gange sat klistermærker på vaskemaskinerne, med 
“kontakt electrolux”. Varmemester fortæller, at vi fortsat skal kontakte 
ham med hensyn til at få klistermærkerne fjernet.  

5. Nyt fra selskabet 
a. Budgetmøde d. 16. august 

i. der er kommet invitation til budgetmøde.  
b. Punktet overføres til næste afdelingsbestyrelsesmøde, med hensyn til 

hvem der kan deltage ved mødet.  
c. Afdelingsmøde d. 10. september 

i. Der er modtaget mail fra Østjysk Bolig angående afholdelse af 
afdelingsmøde d. 10 september. 

6. Nyt fra bestyrelsen 
a. Intet nyt 

7. Ekstra nøgle til skab i bestyrelseslokale 
a. Grundet de opdaterede regler for persondataloven, skal 

personfølsomme data låses inde. For at dette kan lade sig gøre, 
samtidig med at bestyrelsen kan have adgang til data, skal der laves 
kopi af den nøgle til skabet i bestyrelseslokalet. Nøglen er lagt til 
varmemester, så han kan lave kopier af denne.  

8. Evt. 
a. Fordeling af udlejninger 

i. 14. Juli - Maiken 


