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Valg af dirigent

Mette
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Valg af referent

Maja
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Godkendelse af
referat fra sidste
møde
Behandling af
forslag/emner

Godkendt
1. Beskeder til/fra Lene/Østjysk bolig
a. Status på opdatering af Ungdomsboligaarhus.dk
i. Indskuddet rettes snarest.
ii. Nye billeder bliver taget til sommer.
▪ Evt. påminde Østjysk bolig om dette, da der gerne skal
tages billeder indvendigt i forbindelse med udflytning.
2. Beskeder til/fra Driftscenteret
a. Status på seddel ang. fjernelse af vinduesbeslag
i. Laves og hænges i vaskehuset, så især nye beboer bliver
opmærksomme på dette.
3. Beskeder fra repræsentantskabet
4. Beskeder fra bogholder
5. Beboerhenvendelser
6. Vaskehuset/ Pay per Wash
a. Kassen til glemt tøj er blevet stjålet fra vaskehuset.
i. Der købes en ny kasse. De printede labels sættes på, inden
kassen sættes over i vaskehuset.
b. Status på plan for rengøring af vaskehuset undersøges stadig.
7. Facebook-siden
8. Beskeder fra aktivitetsudvalget
a. Påskefrokost for hele afdelingen d. 12/4 kl. 18. Prisen er 20 kr.
9. Arrangementer
a. Status på påskefrokost for bestyrelsen
b. Status på oprydningsdag
i. Datoen er sat til d. 20/6 kl. 19.
ii. Kage og drikkelse betales fra aktivitetskontoen.
iii. Der laves en facebookbegivenhed, så bestyrelsen kan se, hvor
mange, der vil deltage.
10. Andet
a. Status på Q-park problemstilling ang. skiltning ved brandveje
i. Jannie Schougaard bekræfter, at det er korrekt, at der skal
observeres i 10 min., hvorfor af- og pålæsning i forbindelse med
flytning ikke er et problem. Hun bekræfter også, at der kun er 0
minutters parkering ved postkassen foran børnehaven, hvorfor
vi bare skal ringe til deres servicecenter, så sender de en vagt.
b. Kursusweekend evaluering
i. 4 personer fra bestyrelsen deltog.
ii. Emnet var FN’s 17 Verdensmål.
iii. Det var et rigtig givende og relevant kursus.
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c. Status på aftale ang. afd. 16’s fælleslokale.
d. Kontakte afd. 17 ang. fælleslokale.
e. Markvandring d. 15/3-19.
i. Ødelagte vægplader på bygninger udbedres snarest.
ii. Gamle løse cykelstativer fjernes.
iii. Fliser der skrider udbedres snarest.
iv. Diverse oprydning i afdelingen.
v. Løse skruer ved vejbum.
vi. Nøgle til tavler rundt i Ryhaven udleveres af afd. 3.
vii. Ideer og priser til cykel-pusleplads ønskes.
▪ Det sættes på dagsordenen til afdelingsmødet, så der kan
stemmes om tilbud på det.
▪ Kompressor kan placeres under bordpladen.
▪ Der kan installeres en vandhane i gulvet, så en
vandslange kan sættes til.
▪ Ekstra flisebelagt område ved døren med afløb.
viii. Reol og hylder, samt omrokering i vaskehuset
▪ Hylder (fx til spil) kan bestyrelsen selv købe og evt. sætte
op, så det bliver som ønsket.
▪ Rokeringsplan bestemmes til næste møde, så
redskaberne kommer til at hænge logisk.
▪ Reol til rummet i vaskehuset, så bestyrelsens og
aktivitetsudvalgets ting kan sættes op.
ix. Hæk foran 95N skal rekonstrueres og evt. forlænges.
x. Ideer og priser til træer/busker/hæk omkring fællesterrasser
ønskes.
▪ Det sættes på dagsordenen til afdelingsmødet, så der kan
stemmes om tilbud på det.
xi. Bedre vedligeholdelse af volleybanen.
xii. Hjertestarter i området
▪ Det kræver at nogen vil opsætte én og have ansvaret for
den. Hvis afd. 3 laver en indsamling, vil vores bestyrelse
gerne støtte op om det og opfordre afdelingen til at
hjælpe.
f. Der er oprettet kontakter i bestyrelsens Gmail, så den fremover bliver
nemmere at anvende.
i. Kontaktlister opdateres med den nye driftschef snarest.
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Onsdag d. 1. maj

