
Referat fra Konstituerende afdelingsbestyrelsesmøde for  

Afdelingsbestyrelsen afd. 85 – Moselunden under Østjysk Bolig, (afholdt i fælleshuset) 

Onsdag d. 03/10-2018 kl. 19.00 

  Side 1 af 1 

Indkaldt: Susanne Madsen (SM), Mads Neergaard Kejser (MNK), John Sultanov (JS) 

Suppleanter: Lillian Sølvi Christensen (LSC) 

Afbud: John Sultanov (JS) 

 

1) Valg af dirigent og referent 

a) MNK valgt 

 

2) Velkomst 
 

3) Godkendelse af Dagsorden 
Punkt udeladt, da ingen dagsorden udsendt før mødet.  

 
4) Evaluering af afdelingsmøde 

Mødet er taget til efterretning. Referater fra afdelingsbestyrelsesmøderne vil fremover blive ophængt i 

skab ved skraldespande og ophængt i vaskehus (på tavlen) og lagt i mappen i køkkenet i fælleshuset. 

Fra afdelingsmødet kom der ændring til forslag 3 (etablering af skur til cykler) om at 

afdelingsbestyrelsen skal udarbejde oplæg til forslaget og indkalde til ekstraordinært afdelingsmøde. 

Dette møde forventes afholdt ultimo november 2018. Bestyrelsen trak forslag om Omlægning af buske 

ved parkeringspladser tilbage og vil i stedet arbejde videre med et forslag om mulighed for beskæring 

af hækkene ved parkeringspladserne i stedet for fældning. Der kom forslag om at lave en boghylde i 

vaskeriet til en bogbyttecentral som afløser for det hidtil brugte klunserum.  

Bestyrelsen vil til næste afdelingsmøde bede administrationen om at varetage vante roller som 

dirigent, præsentation af budget/PPV og repræsentation af teknisk afdeling. Denne opgave er for stor 

til at afdelingsbestyrelsen med troværdighed kan udføre dette selv. Til næste afdelingsmøde sørger 

afdelingsbestyrelsen for smørrebrød til forsamlingen i stedet for kaffe og kage. 

 
5) Konstituering af bestyrelsen 

Udvælges på næste møde pga. afbud. 
 
For OJBAs Repræsentantskab: 
Repræsentant: MNK genopstiller og vælges. 
 

6) Mødeplan 
Bestyrelsen har evalueret mødeintervallet fra tidligere og bestyrelsen mødes fremover fast hver den 
første onsdag i måneden kl. 19.00 (dog undtaget december 2018). Bestyrelsen har udarbejdet en 
mødeplan med de fastsatte datoer. Mødekalender er ophængt i skab ved skraldespande og lagt på 
afdelingens side hos ojba.dk. 

 
Næste møde afholdes den første onsdag i november 2018 (d. 7. november 2018 kl. 19.00). 

 

7) Evt. 

Intet. 

Mødet hævet klokken 22.45 af dirigenten  Dato: 03/10-2018 

    Referent:  Mads Neergaard Kejser 


