
Afdelingsbestyrelsesmøde - Afd. 15 
 

Torsdag d. 6 december 2018 
 
Bestyrelsen: Elaina, Heidi, Michelle, William, Nicolai 
Suppleanter: Anne-Sofie 
Ordstyrer: Heidi 
 
Dagsorden: 

1. Åbning af mødet 
a. Mødet er åbent 

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

3. Evt. bemærkninger til foregående referat 
a. Intet at bemærke 

4. Info fra varmemesteren 
a. Graffittien i atriet har varmemester fjernet 

5. Nyt fra selskabet 
a. Driftschef Allan Overgaard stopper 1/1-2019 

6. Nyt fra bestyrelsen 
a. Bestyrelsen er rigtig glade for fremmødet til beboerinformationsmødet 

d. 20. november. Der var en rigtig god tone og der kom nogle rigtig 
gode spørgsmål. Vi er glade for at så mange beboere er interesserede 
i at opretholde Stavnsvej som et rart sted at bo. 

7. Placering af tøjcontainer 
a. Der er lidt problemer med at få tøjcontaineren ind i storskraldsområdet. 

Området er aflåst og bestyrelsen har ikke mulighed for at stå til 
rådighed hele tiden, for at få åbnet storskraldsområdet. Bestyrelsen 
overvejer hvor containeren ellers kan placeres. Evt. for enden af 
bygningen ved siden af storskraldsområdet.  

8. Batteribøtten er ikke kommet endnu 
a. Batteribøtter har det med at blive stjålet, så der bliver ikke sat en 

batteribøtte op igen. Alternativt foreslår varmemester at fastmontere en 
batteribøtte på de nedsunkne skraldespande. Dermed kan de ikke 
stjæles. Dette synes bestyrelsen er en god idé og hører dermed 
varmemester mere herom. 

9. Skal bestyrelsen overtage Loppemarkedsgruppen  
Det er på nuværende tidspunkt en beboer, der har administratoransvaret for 
gruppen, men beboeren har sendt en anmodning om, at bestyrelsen 
overtager det ansvar.  



Bestyrelsen overtager ansvaret, og gør så alle medlemmerne i gruppen kan 
acceptere anmodninger til gruppen. 

10.Skilte fra Nabohjælp 
a. Punktet udsættes  til næste møde. 

11.Har Allan Overgaard skaffet os en nemmere kode til internettet i fælleshuset? 
a. Østjysk Bolig kontaktes med henblik på at få adgang til Stofa, sådan at 

vi kan lave en kode, der er nemmere at taste. En seddel med 
internetkoden (den eksisterende eller en ny an på hvad Stofa siger) 
bliver hængt op i fælleshuset, så lejere har adgang til internettet. 

12.Problemstillinger i fælleshuset 
a. Skilte ang. brandsikkerhed 

i. Der er ikke noget skilt i fælleshuset der fortæller, at der ifølge 
brandmyndighederne må være højest 50 personer i fælleshuset. 
Heidi kontakter varmemester for at høre om vi kan få et sådant 
skilt. 

b. Rengøring af fælleshus 
i. Bestyrelsen har opdaget nogle borde som ikke er blevet gjort 

ordentligt rent. Eftersom bordene bliver stablet ovenpå 
hinanden, når de ikke er i brug, er det umuligt at sige hvilken 
lejer der ikke har rengjort ordentligt. Derfor vurderer bestyrelsen 
at vi skal blive bedre til at tjekke rengøringen efter en udlejning. 
Der skal udarbejdes en udførlig vejledning til tjek af fælleshuset 
til os selv, så vi ikke overser problemområder. 

13.Evt. 
a. Fordeling af udlejninger 

i. 1. december - Heidi & Anne-Sofie  
ii. 8. december - William 
iii. 14. december - William 
iv. 22. december - Elaina 
v. 26. december -  Elaina 
vi. 31. december - Michelle 


