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Dagsorden 

1 Valg af dirigent Mette 

2 Valg af referent Astrid 

3 
Godkendelse af 
referat fra sidste 
møde 

 
Godkendt 

4 
Behandling af 
forslag/emner 

1. Beskeder til/fra Lene/Østjysk bolig. 

a. Kursusweekend 

i. 4 personer fra bestyrelsen deltager. 

ii. Tidsplan for bus, samt program er modtaget. 

b. Opdatering af Ungdomsboligaarhus.dk mangler. 

i. Lene kontaktes igen ang. rettelserne. 

ii. Billederne bør ændres, evt. tilføje billederne med græs og af 

køkkenet fra Østjysk boligs hjemmeside. 

2. Beskeder til/fra Driftscenteret. 

a. Cykelstativer er blevet monteret. Alle cykelskure kontrolleres. 

b. Status på fjernelsen af vinduesbeslag. 

i. Driftscenteret er orienteret igen. 

ii. Seddel til orientering af beboer laves til vaskehus. 

3. Beskeder fra repræsentantskabet. 

a. Ingen. 

4. Beskeder fra bogholder. 

a. Mappe og excel-dokument er organiseret. 

5. Beboerhenvendelser. 

a. Ingen. 

6. Vaskehuset / Pay per Wash. 

a. Kasse til glemt tøj købt. Labels printes med information dertil. 

b. Driftscenteret kontaktes ang. plan for rengøring af vaskehuset. 

7. Facebook-siden. 

a. Intet vigtigt er sket. 

8. Beskeder fra aktivitetsudvalget. 

a. Møde 4/3. 

9. Arrangementer. 

a. Påskefrokost for bestyrelsen planlægges. 

b. Bestyrelsen ønsker at holde oprydningsdag igen i år. 

i. Forventes til sommer omkring d. 17-20/6 

c. Åbent-hus i afd. 16’s fælleslokale, hvis lejeaftalen falder på plads. 

10. Andet. 

a. Status på Q-Park - De er kontaktet ang. skiltning ved brandveje. Afd. 

3 er også opmærksomme på dette problem. Q-Park svarede, at 

brandveje markeres således, men at de skal observere i 10 minutter 

for at kunne give en afgift.  

i. De kontaktes på mail, for at få dette på skrift. 

b. Mødet med afd. 16 ang. leje af deres fælleslokale. 

i. Hele bestyrelsen er blevet informeret om procedurer og det 

store ansvar det vil kræve. 
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ii. Endelig kontrakt forventes udarbejdet slut marts. 

c. Markvandring  

i. Afd. 3 og Afd. 26 ønsker det bliver d. 15/3 kl. 15. 

ii. Emner til markvandring. 

1. Ødelagte skiferplader på bygninger 

2. Hæk foran 95-boligerne. 

3. Cykel-pusleplads. 

4. Træer/buske/hæk om fællesterrasser. 

d. Bestyrelsens rådighedsbeløb. 

i. Mulighed for cykel-pusleplads med kompressor og vandslange 

undersøges. 

ii. Mulighed for træer/buske omkring fællesterrasser undersøges. 

5 
Valg af 
fremtidige 
mødedato 

Onsdag d. 27/3 

 


