24-10-2018

Referat 24-10 2018
Mette
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Valg af dirigent
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Valg af referent Maja
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Godkendelse af
referat fra
Godkendt
sidste møde
1. Beskeder til/fra Lene/Østjysk bolig.
a. Der er endnu engang rykket for borevejledningen til hjemmesiden.
b. Mødet med Østjysk bolig og afd. 3 forventes i starten af november.
i. Emner for mødet: Fordelingsnøglen, parkering, leje af fælleshuset,
samt samarbejde mellem afdelingerne.
c. Kontakte Østjysk bolig ang. betaling ved opkald til “Akut hjælp”-nr.
2. Beskeder til/fra Driftscenteret/Dennis/Allan Overgaard.
a. Cykelstativer forventes opsat i udgang af 2018
b. Kristian kontaktes for at høre ang. opsætning af matteret glasværn
c. Status på generende lys ved 61 boliger. Lampernes glas er blevet skiftet til
mat glas. Dog har dette ikke gjort en tydelig forskel og lyset er derfor
stadig generende.
d. Status på skiltene over Ryhaven. Bliver ordnet så der også står afd. 26.
e. Status på lys i cykelskure ved 95-boligerne. Er ordnet.
f. Tilmelding af SMS-service med meddelelser fra Østjysk bolig.
i. Der lavet et opslag på Facebook ang. tilmelding, og det skrives ind i
“om”.
3. Beskeder fra repræsentantskabet.
a. Møde d. 31. oktober.
Behandling af
4. Beskeder fra bogholder.
forslag/emner
a. Mappen blev overleveret til Frederik.
b. Folk er selv ansvarlige for at sende eller aflevere kvitteringer til
bogholderen.
c. Frederik kontakter Østjysk bolig ang. vores interne budget
5. Beboerhenvendelser.
a. Tilbud som tøjcontainer fra Frelsens Hær Genbrug. Afd. 3 kontaktes, da
der så ville være tale om en fælles tøjcontainer som nu.
6. Vaskehuset / Pay per Wash.
a. Glemt tøj fra vask.
i. Der købes en kasse til opbevaring
ii. Kassen tømmes for tøj, og tøjet smides ud årligt ca. d. 1/1 og 1/6.
7. Facebook-siden.
a. Der laves et opslag ang. SMS-tilmelding til beskeder fra Østjysk bolig.
8. Beskeder fra aktivitetsudvalget.
a. Der er oprette en mappe i bestyrelsens drev med dokumenter fra
aktivitetsudvalget.
b. Der afholdes et bowling-arrangement d. 22. november.
c. Årshjul for 2019 er lavet og fremlagt for bestyrelsen
i. 2.500 kr er afsat til fællesspisning inden afdelingsmøde
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9. Arrangementer.
a. Status på bestyrelsens julefrokost.
10. Andet
a. Oversigt over kontaktpersoner på Google drev er færdig.
b. Status på leje af fælleshus i naboafdelinger. Der afventes stadig svar.
c. “Årets nabo 2018”.
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Valg af
fremtidige
mødedato

Onsdag d. 21. november 2018

