Orientering:
Bestyrelsen:
Bestyrelsesmøde næste gang onsdag den 10. april kl. 18.30. Den første halve time
er åben for beboere.
Skriftlige henvendelser til bestyrelsen skal afleveres i postkasse nr. 125,
ATT: Bestyrelsen
Bestyrelsesmedlemmer: Torben nr. 107, Bente nr. 105, Marianne nr. 129 og Isein nr.155
Driftscenteret:
Har du brug for hjælp til tekniske/praktiske opgaver, så kan du kontakte Driftscenteret på
tlf.nr. 87 44 75 93 alle hverdage
fra kl. 8.00 - 11.30 samt torsdag fra kl. 15.00-17.00
eller sende en mail til: driftscenteret@vm-ojba.dk

Østjysk Bolig:
Kontakt os: 86 15 66 88 // info@ojba.dk
Fakturaer: bogholderi@ojba.dk
Åben Rådgivning er her onsdage i ulige uger fra kl. 13.00-15.00:
Læg en besked på tlf.nr. 61 94 31 23, hvis du ønsker at få besøg eller at blive kontaktet af
Åben Rådgivning.
Nøgle til de aflukkede rum:
Garagen: Bo 115, Torben 107, Johnny 89, Kim 123 og Lena
Depotet: Emma 93, Bo 115, Marianne 127, Johnny 89 og Lena
Udlejning af fælleshuset: Kontakt Bo nr. 115 – se opslag på tavlen i fælleshuset.

Velkomstkomité for nye beboere: Johnny nr. 89 og Emma nr. 93
Lena fravær:
Påskeferie fra den 15.-17. april 2019 (NB ændret dato)
Sommerferie fra den 1.-26. juli 2019
Aktiviteter: Har du som beboer lyst til at sætte en aktivitet i gang, så vil Lena (social
vicevært) gerne være behjælpelig. Hun kan kontaktes på kontoret og på tlf.nr. 60 62 89
52.
Nyhedsbrev: Hvis du har indlæg til næste nyhedsbrev, så kan du lægge det i postkasse
nr. 125 eller maile det til Lena: len@bosoc.ojba.dk.

Nyhedsbrev nr. 53
Marts 2019
Indhold:
1. Filmaften
2. Arbejdsdag
3. Referat af landsbymødet 19. marts

Filmaften
Næste filmaften er den 1. april, tilmeld dig på opslagstavlen i
fælleshuset 😊

Arbejdsdag den 6. april:
Tilmeld dig til arbejdsdagen på opslagstavlen i fælleshuset
Vi mødes kl. 10.00 til morgenkaffe og fordeler arbejdsopgaverne. Se
referatet fra landsbymødet 😊

Referat fra landsbymødet den 19. marts
Deltagere: Klaus, Cecilie, Tove, Johnny, Jan, Bente, Marianne, Niels, Lisa, Emma,
Torben, Bjarne, Jonas, Hubert.
1. Hvordan står det til med fællesskabet?
Fokus: Hvordan kan vi sige fra overfor negativ omtale af andre
medbeboere/sladder:
•
•
•
•

•
•
•

5. Storbylandsbyens fødselsdag søndag den 2/6:
Udvalg:
Tove, Niels, Lisa, Johnny, Cecilie. Lena indkalder til et møde.

Ved at lade være med at deltage i negativ omtale af andre
beboere.
Henvende sig til Lena, hvis man ikke kan overskue at sige fra.
Spørge vedkommende, om de har talt med den, det handler om.
Det er ikke altid negativt, når nogle taler om andre beboere. Man
kan have brug for at få luft og få vendt nogle ting med en anden
beboer, så længe det bliver gjort i respekt.
2. Rengøring af fælleshuset og turnusordning:
Bjarne, Johnny og Emma vil komme med et forslag til en
betalingsordning til et ekstraordinært afdelingsmøde.

Turnusordningen fortsætter på frivillig basis, der opfordres til, at alle beboere,
der er i stand til det, deltager i ordningen. De fleste beboere bruger fælleshuset
i et vist omfang, vaskehuset, toilettet….
Hvis flere gør rent sammen, kan det ligefrem blive en hyggelig oplevelse. For
andre kan det være god terapi at gøre rent alene. Lena vil gerne hjælpe
beboere, der har brug for en ekstra hånd.
NB: Hvis alle gør rent efter sig selv, når der har været en aktivitet, bliver
turnusordningen overflødig.
Lena vil finde ud af, hvem der vil gøre rent/rydde op efter arrangementer, hvor
beboerne ikke selv tager initiativet. Målet er at beboerne tager ansvaret selv.
3. Fra bestyrelsen:
Det er vigtigt, at alle læser brevet fra Vindstød og får sig
registreret for at få pengene udbetalt. Se mere herom i
referatet fra bestyrelsesmødet, der hænger på opslagstavlen
og som kan ses på ØB’s hjemmeside.
Der er kvinde-yoga i Herredsvang Beboerhus, se opslag på
opslagstavlen.
Bestyrelsen bakker op om et aktivitetsudvalg samt øvrige
udvalg.

4. Planlægning af arbejdsdagen den 6. april:
Vi mødes kl. 10.00 til morgenkaffe og spiser frokost sammen.
Aktiviteter:
Udearealer, primært omkring fælleshuset
Affaldsøerne: Jan og Niels laver en tegning og henter materialer
Hovedrengøring af fælleshuset, hvis der er nok hænder

•
•

6.

Fællesarealer: bred enighed om at lade græsset vokse
og evt. lave nogle stier på fællesområderne med
græsslåmaskinen. At beboerne selv holder græsområdet
udenfor deres bolig eller lade græsset vokse. Der er ikke
økonomi til at ansætte nogle til at holde udeområderne.

7.

Leje af fælleshuset/brug af vaskerummet. Det er tilladt
at strege vasketider ud efter kl. 18.00 de dage, du lejer
fælleshuset. Se referatet fra bestyrelsesmødet.

8.

De 17 verdensmål: Østjysk Bolig har fokus på de 17
verdensmål. Lena opfordrer til at lave en dag, hvor vi
arbejder med de 17 verdensmål og i fællesskab udvælger
1-2 mål, som vi vil have fokus på. Hvis nogle beboere har
lyst til at være med i et udvalg, så kontakt Lena.

9.

Landsbymøde: Næste landsbymøde bliver i foråret, før
fødselsdagen.

10. Evt.
Aktivitetsudvalg: Ingen beboere meldte sig.
Shelter: Flere bebeoere syntes, at det er en god ide med et
shelter på græsområdet ved bålpladsen. Hvis der skal søges
midler til et, skal der ligge et konkret forslag med tegning og
økonomi.

