
Referat: afdelingsmøde afd. 25 - 27.06.19  
Til stede: Caroline, Frederik og Line  

Nyt i afdelingen  
Valg af ny formand  

• Rasmus er flyttet.  

• Bestyrelsen har valgt Line, som ny formand.  

 Kursusweekend 
• Vi arbejde med FN’s 17 verdensmål om klima, sociale forhold, ligestilling osv..  

• Vi forholder os til målene i vores videre arbejde i bestyrelsen.  

Storskrald  
• Toni (varmemester) har lavet plads til storskrald i hjørnet ved den lille 

parkeringsplads bag bygningen.  

Flytning af ”bænke”  
• Bænkene er blevet flyttet fra parkeringspladsen til gården foran fælleslokalet.  

Markvandring  
• Der kommer en murer og fikser diverse skader.  

• Gummilisterne på vinduerne fungerer ikke, og producenten bliver kontaktet.  

Repræsentantskabsmøde  
• Der er underskud i Østjysk Bolig. Vi bruger selv flere penge end budgetteret 

på varmemesteren.   

Forberedelse til afdelingsmødet  
 Budgetmøde  

• Vi deltager på mødet d. 12.08  

Beboerhenvendelser  
 Solafskærmning  

• Vi har fået en henvendelse ang. solafskærmning. Dette er vendt med Østjysk 
Bolig, og man må gerne selv sætte noget op, så længe man også selv kan 
fjerne det igen ved udflytning.  

Status på udlejning af fælleslokalet  
• Ved udlejning skal gulvet vaskes to gange, først med sæbe og bagefter kun 

med vand.  

• Der skal indkøbes flere viskestykker og håndklæder, så dette kan lægges frem 
ved udlejning. Der lægges to viskestykker og en klud frem per udlejning.  

• Vi skal blive bedre til at tjekke lokalet. Der er forsvundet diverse ting efter 
udlejning. Ovnen skal også gøres bedre rent.  



Ting der skal laves 
• Døren ud til gården ved fælleslokalet skal fikses, den lukker ikke ordentlig.  

• Hoveddørens håndtag har det hårdt.  

• Utæt rør ved vasken i vaskekælderen.   

• Lyset ved indgangen til fælleslokalet er ofte tændt i lang tid af gangen. Vi 
undersøger om der kan sættes en kontakt på.  

Eventuelt  
• Beboere fra Nordbyen opholder sig på vores bænke, hvor de larmer og ryger. 

Vi kontakter Nordbyen og beder dem om at finde andre områder at opholde 
sig på.  

• ”Haven” udenfor fælleslokalet ser ikke ud, som vi blev lovet i bestyrelsen. Vi 
kontakter Østjysk Bolig og hører nærmere.  

• Der indkøbes en kasse til papir/pap-sortering til fælleslokalet, for at opfordre 
brugerne til at sortere.  

• Der er mange der er begyndt at have dørmåtter igen – vi vil gerne minde 
beboerne om, at dette ikke er tilladt.  

• En beboer er begyndt at benytte de fælles stikkontakter til eget forbrug – 
dette er strengt forbudt!  

Dato for næste møde 
• Mandag d. 26.08.19  


