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Dagsorden     

1 Valg af 
dirigent 

Mette 

2 Valg af 
referent 

Maja 

3 Godkendelse 
af referat fra 
sidste møde 

  
Godkendt 

4 Behandling af 
forslag/emner 

1. Beskeder til/fra Lene/Østjysk bolig. 
a) Den efterspurgte borevejledning er nu oppe på hjemmesiden. 
b) Lene har udsendt overblik over afdelingsbestyrelsens budget, samt 

retningslinjer for brug og refundering af midler. 
i. Dokument findes på bestyrelsens Google Drev. 

c) Q-park er startet med kontrol af parkeringsregler i Ryhaven. 
i. Q-park kontaktes for at tjekke regler på brandvejene. 

d) Kursusweekend d. 9.-10. marts - Tilmelding senest 24. februar. 
e) Der er ændringer i bestyrelsen, da Karen er flyttet, så dette skal 

opdateres på afdelingens hjemmeside. 
f) Byggesagen er opgjort og dette har medført en regulering i 

indskuddet. Beløbet modregnes huslejen for februar, og det 
resterende bliver udbetalt. 

i. Østjysk bolig kontaktes for at denne regulering af indskuddet, 
samt ændringen i huslejen 2019, bliver rettet på 
Ungdomsboligaarhus.dk. 

2.   Beskeder til/fra Driftscenteret/Dennis/Allan Overgaard. 
a) Allan Overgaard er fratrådt sin stilling som driftschef pr. 31. dec. 
b) Driftscenteret kontaktes ang. status på cykelstativer. 
c) Karen er fratrådt bestyrelsen, så derfor overtager Astrid posten 

som ansvarlig for kontakten til Driftscenteret. 
3.   Beskeder fra repræsentantskabet. 
4.   Beskeder fra bogholder. 

a) Afregning af rådighedsbeløb senest d. 1. feb. 
5.   Beboerhenvendelser. 
6.   Vaskehuset / Pay per Wash. 

a) Der købes en kasse til glemt tøj. 
7.   Facebook-siden. 
8.   Beskeder fra aktivitetsudvalget. 

a) Intet møde siden sidst. 
b) Der sendes en kopi af retningslinjer for brug og refundering af 

midler fra Østjysk bolig til aktivitetsudvalget.  
9.   Arrangementer. 

a) Der planlægges påskefrokost for bestyrelsen. 
10.   Andet. 

a) Oprydning i bestyrelsens Google Drev er ordnet. 
b) WebZone. 
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i. I budgettet stod der, at afdelingen betaler til et “Fælleshus”. 
Dette er nu blevet rettet. 

c) Der aftales et møde med afd. 16 ang. leje af fælleslokale. 
d) Afd. 3’s bestyrelse har henvendt sig omkring en fælles 

markvandring. Dog afventes tiltrædelse af en ny driftschef d. 18. 
feb. 

e) Pga. den nye datalov skal tilmelding af Østjysk boligs nyhedsbrev 
ske på ny. 

i. Dette orienteres andre beboer om gennem Facebook. 
f) Frederik har taget Karens plads i bestyrelsen og Binh er blevet 1. 

suppleant. 
i. Karens nøgle til rummet i vaskehuset er givet til Frederik. 

g) Status på opsat glasværn. Nogle har endnu ikke fået fjernet 
beslaget på deres køkkenvindue, derfor laves der et Facebook-
opslag for at gøre opmærksom på dette. 

5 Valg af 
fremtidige 
mødedato 

 
Torsdag d. 28. februar 

 


