D. 01-05-2019

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. Østjysk Bolig søger afdelingsbestyrelsesmedlemmer til
arbejdsgrupper omkring FN’s verdensmål nr. 11 og 12.
b. Bestyrelsens rådighedsbeløb fra reguleringskontoen
i. 1.016 kr. er brugt af de 25.000 kr.
2. Beskeder til fra/driftscenteret
a. Seddel ang. fjernelse af vinduesbeslag udarbejdes.
b. En gammel bænk og trækvogn er blevet fjernet fra vores cykelskure.
Dette blev varslet på Facebook, men de blev ikke fjernet af ejere.
3. Beskeder fra repræsentantskabet
a. Ordinært repræsentantskabsmøde d. 29/5.
4. Beskeder fra bogholder
a. Bonner fra ting, der skal tilbagebetales af Østjysk bolig skal arkiveres
af bestyrelsesmedlemmerne og bogføres af bogholder.
b. Beløb, formål og navn skrives ind i regnskabet af bogholder, derfor
skal bestyrelsesmedlemmer sende disse oplysninger.
5. Beboerhenvendelser
6. Vaskehuset/ Pay per Wash
a. Kasse til glemt tøj er købt.
b. Rengøringsplanen er, at der rengøres hver fredag. Der blev dog
skrevet, at der er problemer med effektiv rengøring, da beboer ikke
afhenter deres vasketøj.
i. Mailen besvares for at få en præcision af, hvad rengøringen
indebærer, og hvordan tøj i en kasse på bordet kan være
forhindrende for rengøringen.
c. Reol og hylder, samt omrokering i vaskehuset planlægges.
d. Der mangler en fodbold blandt fællestingene for beboerne. Denne
efterlyses på Facebook og herigennem påmindes retningslinjerne
for fællesting.
7. Facebook-siden
8. Beskeder fra aktivitetsudvalget
a. Påskefrokost afholdt d. 12/4 med 14 deltagere.
9. Arrangementer
a. Status på påskefrokost for bestyrelsen som blev afholdt i afd. 16’s
fælleslokale.
b. Status på oprydningsdag d. 20/6 kl. 19.
i. Der laves et udkast til en Facebook begivenhed
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10. Andet
a. Lene fra afd. 3 har afleveret en nøgle til os, så vi har adgang til
opslagstavlerne i Ryhaven.
b. Fremadrettet kommunikation fra/til bestyrelsen skal overgå til vores
bestyrelsesmail, så så meget som muligt er samlet og alle kan følge
med.
c. Fælleshus afd. 16
i. De første fælleslokale ansvarlige bliver Anders og Binh.
ii. Der laves en tjekliste med ting man selv skal huske at
medbringe.
d. Fælleshus afd. 17
i. Deres mail besvares, så det fremadrettede mulige
samarbejde kan vurderes.
ii. Samarbejdet med afd. 16 bibeholdes.
e. Status på cykel-pusleplads.
i. Der er blevet lavet en liste over ting, der ønskes.
f. Ideer og priser til træer/buske/hæk omkring fællesterrasser
i. Bestyrelsen sigter efter noget hæk, der kan opdele
terrasserne som deres eget “rum”, men uden det risikere at
blive afskåret og skummelt.
ii. Møde med Danjord onsdag d. 8/5.
1. Hæk ved 95N og om fællesterrasser
2. Efter mødet høres Torben, hvad vi skal have gjort
for projekter som f.eks. cykelpusleplads kan
igangsættes.
5

Valg af
fremtidige
mødedato

Tirsdag d. 25. juni

