d. 25-06-2019

Dagsorden
1 Valg af dirigent

Mette

2 Valg af referent

Maja

3

4

Godkendelse af referat
fra sidste møde

Behandling af
forslag/emner

Godkendt
1. Beskeder til/fra Lene/Østjysk bolig
a. Indkaldelse til budgetmøde for 2020 d. 12/8 kl. 17. Tilmelding
kræves en uge inden mødet.
b. Afdelingsmøde tirsdag d. 10/9 kl. 19.
i. Svare Lene ang. det praktiske inden d. 29/8.
ii. Bestyrelsesmedlemmer på genvalg overvejer om de vil
stille op igen.
iii. Menuen til fællesspisning inden mødet aftales senere.
c. AARHUSbolig leder efter eksempler på afdelinger med initiativer,
der følger FN’s 17 verdensmål.
i. Astrid svarer med eksempler på, hvad afdelingen gør.
d. Nye billeder til ungdomsboligaarhus.dk skal tages. Lene
kontaktes ang. dette.
2. Beskeder til fra/driftscenteret
a. Status på seddel ang. fjernelse af vinduesbeslag.
b. Tilbud på cykel-pusleplads og hæk. Disse bliver sat som forslag til
afdelingsmødet, og bestyrelsen foreslår at betalingen sker over
reguleringskontoen.
3. Beskeder fra repræsentantskabet.
a. Ordinært repræsentantskabsmøde d. 29/5.
4. Beskeder fra bogholder
a. I forbindelse med indkøb, hvor beløbet skal returneres af Østjysk
Bolig, ligger der et dokument i bestyrelsens drev, der beskriver
hvordan og hvorledes regningen skal sendes.
b. Diverse kontorartikler er indkøbt til organisering.
5. Beboerhenvendelser
6. Vaskehuset/ Pay per Wash
a. Problemet med vaskemaskinen, der ikke kunne åbnes efter endt
vask, er blevet ordnet.
b. Reol og hylder samt omrokering i vaskehuset planlægges
c. Status på svar ang. hvad rengøringen af vaskehuset indebærer.
i. Kost, klude osv. i vaskehuset anvendes ikke til rengøringen.
ii. Årsagen til manglende rengøring er for meget rod.
1. Dette kan bestyrelsen ikke nikke godkendende til.
F.eks. er der klister på bordpladen og vasketøjskurve
bliver ikke rengjort, hvilket ikke burde påvirkes af 4
bolde i et net i hjørnet af lokalet.
7. Facebook-siden
a. Beboere har oplevet tyveri af cykel og grill.
8. Beskeder fra aktivitetsudvalget
a. Ingen aktivitet fra udvalget
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b. Ift. aktiviteter og/eller tema til sommerfesten anbefaler
bestyrelsen at aktivitetsudvalget hører beboerne ad, hvad de
ønsker.
9. Arrangementer
a. Evaluering af oprydningsdag d. 20/6 kl. 19.
i. Rigtig mange cigaretskodder igen i år.
ii. Arrangementet ønskes gentaget næste år.
10. Andet
a. Fælleshus afd. 16
i. Status på kontrakt, ordensregler, tjekliste og orientering af
beboere mv. Få ting mangler at komme på plads.
b. Bestyrelsen skal husk at få tilføjet billeder fra året der gik til
billedmappen, så det kan bruges til formandsberetningen til
afdelingsmødet.
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Valg af fremtidige
mødedato

Torsdag d. 22. august

