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Bestyrelsesmøde 18-09-2019 
Dagsorden: 

• Valg af ordstyrer 
Laura opstillet - enstemmigt valgt. 
  

• Godkendelses af referatet 
Enstemmigt godkendt. 
  

• Godkendelses af dagordene  
Enstemmigt godkendt. 

  
• Vaskerummet.  

Vi skal blive bedre til at tømme vaskerummet for glemt tøj. 
Vi skal have uddelegeret hvem der tjekke og tømmer rummet - det skal s første søndag i 
måneden.  
- To forskellige står for det pr måned. 
Anette og Erik står for oktober 
Christinna og Line står for november 
Laura og Helle står for december -> 1. dec. kl. 12 
Martin og Erik står for januar 
 
Alt tøjet lægges ned i sorte sække som kommer i kælderrummet.  
Her ligger det yderlige en måned. Der efter kommer det til genbrug. 
  
Undersøg mulighed for at få en genbrugs container til Bymosevej -> Laura undersøger det 

  
• Tour chambrede .  

Line laver begivenhed på Facebook og laver festbeskrivelsen 
Martin kan printe nogle fysiske invitationer - det gør han IMORGEN 
Line skriver den og Helle laver den lækker 
Martin melder sig til at lægge bil til indkøb, Line tager med. 

Der bliver købt ind til ca. 30 mennesker.  
NB max beløb 2500. 

  
Der skal både pyntes op og ryddes op dagen efter.  
Vi mødes kl. 18 lørdag d 21 i fælleshuset og pynter op, en time inden festen starter 
Oprydningen sker kl. 12 dagen efter også i fælleshuset, altså søndag d 22. 
NB: Helle kommer til ingen til, hverken fest eller pligter 
  

• Rystesammentur 
Vi har ikke rigtigt nogen penge… 
Skal vi måske først lave noget efter jul, når vi har fået nye penge på kontoen.  
Hygge i fælleshuset<33 
November, fredag og lørdag -> Helle laver doodle 

  
• Få lagt et møde med ungetilbuddet vedr fælleshuset.  

Alle skabene er blevet brudt op, højtaler stjålet, der sejler efter folk har lånt det… 
Vi kan ikke bare sætte lås på døren eller lave nogen form for kontrol - og det vil vi ellers gerne! 
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Derfor skal Århus kommune kontakts -> kan vi få lavet enkelte nøgler. 
Vi kan ikke få person genkendende nøglechips, pga. den nye persondatalov.  
Århus kommune skal kontaktes -> det melder Line sig til 
  
Skal der laves et bedre system til når man skal låne fælleshuset? 
Systemet man evt. booker igennem skal på en eller anden måde hænge sammen. 
  

• Højtaler til festen lørdag 
Line og Martin tjekker Bilka for billig højtaler på lørdag. Max pris 2500kr. 
Ellers høre alle lige om de kender nogen, som vi kan låne af 
Evt. plan B - kan vi leje en sound boks.  

  
• Flyer 

Som Helle har lavet - den skal færdiggøres i weekenden og sendes til Lene søndag.  
Slet de små personlige afsnits kortes eller slettes… Der skal kun stå navn, alder og husnummer. 

  
  

• Referat fra generalforsamling skal sendes ud.  
Skal vi have skrevet det på engelsk også?  
Nej… men skrive en lille note om man kan kontakte afdelingsbestyrelsen for engelsk. 
Lejekontrakt og andet er også kun på dansk. 

  
• Formand  

Line stiller op 
Primær opgave; at stå for at indkalde til møder i bestyrelse! 
Line er valgt som næstformand 
  

• Næstformand 
Erik stiller op 
Laura stiller op 
Primær opgave; at være formand, hvis Line - gud forbyde det, skulle flytte eller på anden måde 
være indisponibel.  
Erik er valgt som næstformand. 

  
• Generalforsamling (+/-) 

Fedt der kom så mange! 
Luksusproblem, at vi ikke havde stole og snaks nok. 
Vores ekstra stole som står i kælderen skal derfor bevares. 
Christinna finder ud at om vi kan stille stolende i pædagogernes kælderrum.   
Årsberetningen - det skal gøres bedre næste gang 
De nye medlemmers indtryk: 

Fællesskabet trækker, det virker som om vi har det fedt intern, det ligner vi har det sjovt 
Det faktum at det ikke tager så meget tid om måneden 
Dejligt at have lidt bedre styr på, hvad der foregår i boligforeningen.  

NB: Vi skal have styr på vores aftaler, hvornår der er møde 
Frem ad rettet skal vi være bedre til at bruge bestyrelses facebookgruppe mere til vigtigt 
informationer. 
  

• Andet 
• Chat afsluttet 
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Vi har afdelingsbestyrelsen side på face, hvor mange skal have kommando over den? 
Alle skal være medlem af gruppen, men kun formandskabet (Erik og Line) skal kunne 
svare, og skribenten (Helle) skal kunne slå ting om. Alle andre skal bare kunne se hvad 
der sker. 

• Skriv en besked … 
Vi skal findes ud af, hvordan man som Adelings Bestyrelsen sender beskeder ud. Så en beboer 
fx kan kontaktes vedrørende en klage.  

• Hylder i kælderrummet 
Vi mangler en slagboremaskine  
Lauras far har en, hun får den omkring d. 4 oktober. 
Evt. har varmemester Thomas om han kan finde ud af det… Line skriver 

• VVM rapport 
Viborgvej skal udvides til fire spor, der vil selvfølgelig komme mere støj, men da der ikke bliver 
pillet ved vores jordvold, vil det ikke aktivt komme til at påvirke os. Der kommer en direkte vej 
fra Bymosevej om til lyskrydset ved Sommervej.  
Tidligst noget der bliver realiseret i 2020… måske… 

• Vinds pudser  
Kan man få et vinduespudsers arrangement til ydersiden af vinduerne? To værelserne kan ikke 
komme til deres vinduer på 1. salen… Vinduespudsningen skal gælde for alle boligerne! 
150 kr. for to gange om måneden for et villahus med mange vinduer - hvor dyrt kan du så 
egentlig være? 

• Medlem eller suppleant? #forskelle 
Der er lidt uklarhed omkring folks poser. Der skete også en fejl i noteringen ved 
generalforsamlingen.  
Der er Laura som er suppleant og Christinna som er medlem. 
  
Line - medlem, formand 
Erik - medlem, næstformand 
Helle - medlem, skribent 
Martin - medlem, kasser  
Christinna - medlem 
Laura - suppleant  
Anette - suppleant  
  
Der overordnede forskel på suppleant og de alm medlemmer er, at suppleanterne ikke kan 
stemme når det drejer sig om beslutninger der berører andre end bestyrelsen. 


