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REFERAT 

Afdelingsbestyrelsesmøde den 2. oktober 2018 
 
 Til stede:  Flemming, Karin, Lars, Lene, Maria Jeppe, Susanne (ref.) og Rino 
 
1.  Driften plus opsamling af beslutninger 

Der er ikke blevet fejet med fejemaskinen i nogen tid. Det er vigtigt at den kommer i 
gang til det kommende løvfald. 

 Snoren i flagstangen er blevet udskiftet og vi har hejst en ny vimpel. 
Der har været tvivl om hvem der skal vedligeholde beplantningen ved Børnehaven. 
Det skal vi. Vi får ryddet op og fjernet en del af det. 
Cykler og barnevogne: Det er kun et halvt år siden, der sidst blev ryddet op. Nu er den 
allerede gal igen. Nogle steder flyder det med cykeldele og legetøj. Gamle cykler, som 
tidligere har været sat til storskrald ligger nu i kældrene i stedet for at blive kørt væk. 
Det er ikke meningen og giver unødigt mere arbejde og er til gene for andre beboere.  
Det skal der ryddes op i, og Rino omdeler brev med nye mærkater. 
En sten ved parkeringspladserne ved nr. 115 står yderligt og er svær at se for 
bilisterne. Vi får den flyttet, så risikoen for buler bliver mindre. 
Fællesvaskeriet: Tørrestativ, stolehynder og andre ting, der hører til i vores fælles 
vaskeri er blevet stjålet. Det er til brug for os alle, ikke til uddeling til enkelte beboere, 
som ikke kan kende forskel på dit og mit og vores.  Hvad gør vi? 

 
2. Beboerhenvendelser 
 Kontaktformularen til bestyrelsen på afdelingens hjemmeside bliver brugt til
 henvendelser, som skulle være sendt til Driftsafdelingen. Vi tager kontakt til Østjysk 
 Bolig for at det bliver nemmere at overskue. 
  
3. Bemærkninger til udsendt post 

Vand-/varmeregnskaberne er opgjort. Der er sendt breve til beboere, der har betalt 
for meget i á conto varme og for lidt i á conto i vand. Det har skabt lidt forvirring. Der 
er desværre sket en fejl hos administrationen. Slutresultatet er dog det samme. 

 
4. Nyt fra Administrationen / Organisationsbestyrelsen 
 Lene og Lars er blevet valgt til Repræsentantskabet. Næste møde er 31. oktober 2018. 
 
5. Regnskab/budget 
 Ingen bemærkninger 
 
7. Aktiviteter 
 - 
 
8. Eventuelt 
 
 

Næste bestyrelsesmøde er tirsdag den 4. december 2018 


