Dato: 29-08-2019

Dagsorden
1 Valg af dirigent

Mette

2 Valg af referent

Maja

3

Godkendelse af referat
fra sidste møde

4

Behandling af
forslag/emner

5

Valg af fremtidige
mødedato

Godkendt
1. Beskeder til/fra Lene/Østjysk bolig
a. Gennemgang af budget og info fra budgetmødet for 2020
b. Afdelingsmøde tirsdag d. 10/9 kl. 19.
i.
Bestyrelsens forslag, dagsorden osv. er sendt til Østjysk
bolig
ii.
Fælleshuset er lejet med rengøring
iii.
Menu og tilmelding til fællesspisning er drøftet og en
seddel sendes ud til beboerne.
c. Status: Nye billeder af boligerne indvendig til
ungdomsboligaarhus.dk og på Østjyskboligs hjemmeside, rykkes
der for igen.
2. Beskeder til fra/driftscenteret
a. Låsen til rummet i vaskehuset bliver fixet snarest.
3. Beskeder fra repræsentantskabet.
a. Ordinært repræsentantskabsmøde d. 29/5.
4. Beskeder fra bogholder
a. Der laves en “fælleslokale”-mappe med diverse papirer.
5. Beboerhenvendelser
6. Vaskehuset/ Pay per Wash
a. Status: Reol og hylder samt omrokering i vaskehuset planlægges
b. ”Glemt tøj”-kassen tømmes d. 9/9.
c. Der mangler bolde blandt fællestingene, så til afdelingsmødet
spørges der, om der er interesse for køb af nye.
7. Facebook-siden
8. Beskeder fra aktivitetsudvalget
a. Sommerfesten er aflyst pga. manglende planlægning.
9. Arrangementer
a. Afdelingsmøde d. 10/9 kl. 19. Bestyrelsen håber på stor tilslutning
10. Andet
a. Fælleshus afd. 16
i.
Udlejning er påbegyndt
b. 2 bestyrelsesmedlemmer deltager i afd. 3’s orienteringsmøde med
politiet ang. indbrud og tyveri d. 5/9 kl. 19
i.
Alle beboer fra ungdomsboligerne er desværre ikke
inviteret grundet pladsmangel.
ii.
Opsummering af hovedpunkter fra orienteringsmødet
fortælles til afdelingsmødet.
c. Bestyrelsen skal huske at få tilføjet billeder fra året, der gik til
billedmappen, så det kan bruges til beretningen til
afdelingsmødet.
d. Østjysk bolig har sagt, at der arbejdes på at tagrende afløbet på
halvtagene over dørene rykkes ind til husmuren.
Afdelingsmødet d. 10/9, hvor der derefter bestemmes ny mødedato for
den nye bestyrelse.

