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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
møde

Godkendt

Behandling af
forslag/emner

1. Beskeder til/fra Lene/Østjysk bolig.
a. Kristian Wind er blevet orienteret om manglende borevejledning til
hjemmesiden.
b. Status på betaling vedr. opkald til “Akut hjælp”-nr.
i. Hvis der er gyldig grund til opkaldet, betaler afdelingen, hvis det
er ubegrundet/ikke akut betaler beboeren selv for opkaldet og
håndværkerens tid.
2. Beskeder til/fra Driftscenteret/Dennis/Allan Overgaard.
a. Status på opsætning af matteret glasværn.
i. Der er kommet en seddel i alle postkasserne om at opsætningen
vil påbegyndes i uge 48.
b. Skiltene over Ryhaven har fået tilføjet “Afdeling 26”.
3. Beskeder fra repræsentantskabet.
a. Mødet var d. 31. oktober.
b. Der er valgt ny bestyrelse, og budgettet blev gennemgået.
4. Beskeder fra bogholder.
a. Status og svar på spørgsmål til budgettet for 2018
5. Beboerhenvendelser.
a. Ingen
6. Vaskehuset / Pay per Wash.
a. Status på indkøb af kasse til glemt tøj - bliver gjort snarest
7. Facebook-siden.
8. Beskeder fra aktivitetsudvalget.
a. Bowling-arrangement d. 22. november med 15 tilmeldte.
b. Mulige datoer for 2 arrangementer i 2019 er givet til Lene i afd. 3,
som er ansvarlig for booking af fælleshuset.
9. Arrangementer.
a. Status på bestyrelsens julefrokost.
10. Andet
a. Oprydning i Google Drev så nuværende og tidligere
bestyrelsesmedlemmer ikke ejer mapper eller filer i Drev. Der laves
en ny fælles mail.
b. Webzone
i. I budgettet står der, at afdelingen betaler til et “Fælleshus”.
Østjysk bolig kontaktes angående dette.
c. Møde med afd. 3 og Østjysk bolig d. 14/11
i. Fordelingsnøgle. Begge afdelinger ønsker, at der er
kommunikation, hvis store projekter kommer på tale.
ii. Parkeringsregler er blevet lavet og træder i kraft i starten af det
nye år. Der kommer påmindelse på papir og SMS til beboere.
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iii. Leje af fælleshuset 3 gange i 2019 fremfor kun 2 gange - afd. 3’s
bestyrelse ønsker ikke, at aktivitetsudvalget kan leje fælleshuset
til en ekstra brætspilsaften på en hverdag.
iv. Tøjcontainer fra Frelsens Hær Genbrug. kommer op, evt. på
vejen ved fælleshuset - Lisbeth fra afd. 3 vil følge op på dette.
d. Status på leje af fællehus/fælleslokale i naboafdelinger.
i. Forslag fra afd. 16 - vi sender svar med forslag til mødedatoer.
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Valg af
fremtidige
mødedato

Mandag d. 7. januar 2018

