
Bestyrelsesmøde 18/3-2019 
 
Deltagere: Henriette, Søren, Morten og Sacha. 
Fraværende: Julie og Andreas. 
 
Dagsorden:  
1. Siden sidst 
2. Kursusweekend - FN's 17 verdensmål  
3. Markvandring 
4. Aktivitetsudvalget 
5. Evt. 
 

Punkt 1 – Siden sidst 
- Der er blevet ryddet op i kælderen og bestyrelsesrummet. 
- Der er startet på slush-ice maskine kontrakten, der arbejdes videre med dette, forventes 

klar Q2. 
- Der vil blive ryddet op i medlemmer i Atriumhusets Facebook gruppe Q1. 
- Der er købt køkkeninventar – Inventaret vil blive sat frem og erstatningslisten vil blive 

opdateret i løbet af Q2.  
- Der er blevet ryddet op på opslagstavlerne i Atriumgården. 

Punkt 2 –  Kursusweekend - FN's 17 verdensmål  
- Hele bestyrelsen har været på kursus med OJBA. 
- Der er blevet diskuteret og reflekteret over hvorledes målene kan inkorporeres i Østjysk 

boligs målsætningsprogram og på tværs af de forskellige afdelinger.  
- Kurset har bragt fokus på de 17 verdensmål, og alle de deltagende bestyrelsesmedlemmer, 

føler at de har fået stort fagligt udbytte efter deltagelse på kurset.  
- Der arbejdes videre med hvordan der kan inkorporeres evt. et højbed eller andre 

miljørigtige alternativer, der kan bidrage til et mere grønt miljø i Atriumhuset.  

Punkt 3 – Markvandring 
- Hvordan kan gangene gøres skridsikre? 
- Fjernelse af skrald på skråningen ud mod Bispehavevej. 
- Opsætning af nye cigaretskodsbeholdere. 

o Tagterrassen 
o Foran dørtelefon 
o Ved fællesrummet  

-  Opsætning af almindelig skraldespand.  
o Området ved grillen 

- Retning af fliser ved bagindgangen.  
- Rensning af gangloftet (spindelvæv). 



Punkt 4 – Aktivitetsudvalget 
- Der bliver taget kontakt til aktivitetsudvalget, hvorvidt nuværende konstruktion skal 

fortsætte eller om der skal ske ændring, i nuværende konstruktion.  
- Der er udarbejdet en plakat samt beskrivelse til Filmklubbens første arrangement – Game 

of Thrones. 
- Arrangementet skal offentliggøres på Atriumhusets So-Me. 

Punkt 5 – Evt. 
- Leje af Atriumhusets fælleslokaler til en anden afdeling. 

o Der vil blive arbejdet videre på dette, men der er ting der skal tages til overvejelse, 
f.eks. mht. larm, erstatning og bookningstider der fratages vores egne beboere. 

-  Næste bestyrelsesmøde rykkes til torsdag d. 25/4 og afholdes hos Sacha. 
 


