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Dagsorden 

1 Valg af dirigent Mette 

2 Valg af referent Frederik MB 

3 
Godkendelse af 
referat fra sidste 
møde 

Godkendt 

4 Valg af formand Mette - enstemmigt 

5 

Valg af 
repræsentant til 
repræsentantsk
abet 

 
Anders ønsker at fortsætte - valgt enstemmigt 

6 
Behandling af 
forslag/emner 

1. Intro til nye medlemmer. 

a. Navnerunde. 

i. Bestyrelsen introduceres for hinanden. 

b. Bestyrelsens “sagsgang”, hyppige kontaktpersoner, Google Drev-

mappen osv. 

2. Fordeling af ansvarsområder. 

a. Kontakt til Lene/Østjysk Bolig - Mette beholder opgaven. 

b. Kontakt til driftscenteret - Frederik C. 

c. Mailansvarlig ved beboerhenvendelser - Anders. 

d. Sekretær - Nicoline. 

e. Bogholder - Tidligere Frederik C, overtages af Carl-Emil. 

f. Vaskehus- Sofie. 

g. Facebook (samt nye medlemmer) - Frederik MB. 

3. Beskeder til/fra Lene/Østjysk bolig. 

a. Afklaring omkring budget for vaskehuset. 

i. Mette kontakter Østjysk bolig (Kristian Wind). 

b. Beløb tilbage på reguleringskontoen. 

i. Mette følger op. 

c. Nye billeder til ungdomsboligaarhus.dk og Østjyskboligs hjemmeside. 

i. Mette rykker for det. 

4. Beskeder til/fra Driftscenteret/Dennis/Torben. 

a. Følger op på om låsen til teknikrummet fixet. 

5. Beskeder fra repræsentantskabet. 

a. Der er møde den 30/10, Anders deltager. 

6. Beskeder fra bogholder. 

a. Intet nyt. 

b. Mappen overdrages til Carl-Emil til næste møde. 

7. Beboerhenvendelser. 

a. Ingen. 

8. Vaskehuset. 

a. Udlevering af nøgle til teknikrummet i vaskehuset til Frederik MB og 

Carl-Emil. 

b. Reol anskaffes og opsættes. 

9. Facebook-siden. 
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a. Bestyrelsen er et frivilligt arbejde, så henvendelser besvares som det 

passer ind. 

b. Generel snak om bestyrelsens besvarelser på opslag. 

i. Det tydeliggøres her at bestyrelsen ikke ser det som deres 

opgave at besvare alle spørgsmål der kommer på facebook, men 

at facebooksiden ses som en mulighed for at beboerne kan 

kommunikere med hinanden. 

10. Arrangementer. 

a. Evaluering af ordinært afdelingsmøde d. 10. sep. 2019.  

i. 14 husstande mødte op. 

ii. Vi skal til en anden gang være tidligere ude med tilmelding til 

fællesspisning. 

iii. Der tales om bedre opstilling af borde til næste gang. 

b. Julefrokost  

i. Bestyrelsen har 1255 kr. til rådighed til intern brug inden nytår. 

ii. Der foreslås sammenskudsgilde, evt med bowling eller anden 

aktivitet efterfølgende 

iii. 22/11 eller 6/12 eller 7/12 

c. Fremtidige arrangementer i 2019/2020 

i. Vi har ca 6000 kr. der skal bruges inden nytår til 

beboerarrangementer.  

ii. Der foreslås rundvisning i Aarhus by (byvandring). Beløb ca. 4400 

kr. for max 35 personer. Carl-Emil undersøger dette. Forsøg med 

tilmelding på seddel i vaskehuset. 

iii. Eventuelle arrangementer næste år:  teater, biograf og foredrag. 

iv. Vi venter med at arbejde videre med næste års arrangementer 

til en senere dato. 

11. Fælleslokale 

a. Vores afdeling kan gøre brug af afdeling 16’s fælleslokale. 

b. Anders og Mette står foreløbigt for udlejningen af fælleslokalet til 

afdeling 26’s beboere. Dette ansvarsområde forventes at gå på tur i 

bestyrelsen, afhængig af efterspørgslen. 

c. Der er foreløbigt 1 aftale om udlejning af fælleslokalet sidst i 

november.  Bestyrelsen er introduceret til hvordan det praktiske 

fungerer. 

12. Andet 

a. Afd.3 har henvendt sig ang. larm på fællesarealer. 

i. Der henvises til at man henvender sig direkte til de personer der 

er til gene, ellers må man kontakte Østjysk bolig. 

b. Der snakkes om vejbump på vejen ind mod ryhaven. 

i. Bumpene foreslås ændret, så de både sænker bilers hastighed 

mere effektivt, og cyklister bedre kan passere udenom. 

1. Frederik MB kontakter kommunen. 

7 
Valg af 
fremtidige 
mødedato 

Næste bestyrelsesmøde afholdes 4/11 kl 19 

 

 


