
Afdelingsbestyrelsesmøde - Afd. 15 
 

Torsdag d. 7. marts 2019 
 
Bestyrelsen: Elaina, Heidi, Michelle, William, Nicolai 
Suppleanter: Anne-Sofie 
Ordstyrer: Nicolai 
 
Dagsorden: 

1. Åbning af mødet 
a. Mødet er åbent 

2. Valg af referent 
a. Michelle og Elaina tager referat 

3. Evt. bemærkninger til foregående referat 
a. Opfølgning på vinduespudsersituationen 

i. Vinduespudser har endnu ikke kontaktet os ang. et møde. 
Derfor tager Michelle kontakt til driftsleder, Søren, for at 
informere om at vinduespudser har været herude, men der 
endnu ikke er afholdt møde. 

b. Opfølgning på rengøringsinstrukser i fælleshuset 
i. Grundet udlejning af fælleshuset, udsættes dette til næste 

møde. 
c. Opfølgning på tøjcontainer-situationen 

i. Er Frelsens Hær blevet kontaktet? 
1. Michelle kontakter dem ved første lejlighed. 

ii. Er varmemester kontaktet? 
1. Det er besluttet at varmemester kontaktes, når vi ved 

hvad dimensionerne er på containeren. 
d. Opfølgning på nye lejekontrakter og GDPR 

i. Østjysk bolig er kontaktet om hvorledes vi håndterer afskaffelsen 
af lejekontrakter for udlejning af fælleshus. Disse kan blive 
makuleret ved Østjysk Bolig, når regnskabet for fælleshuset 
alligevel afleveres.  

ii. Elaina gennemgår lejekontrakterne og laver udkast til hvordan 
disse kan udformes, så de overholder reglerne ift. GDPR.  

e. Er velkomstfolder sendt til print ved Østjysk Bolig?  
i. Velkomstfolder er sendt ind, så nu afventes printede foldere.  

f. Velkomstfolder og uddeling, når der ikke længere er fast varmemester.  



i. Heidi kontakter driftscenter ift. om varmemestre vil udlevere 
velkomstfolderen til nye beboere, og hvordan vi sikre at de 
forskellige varmemestre ved hvor de kan finde folderen. 

ii. Yderligere kontaktes AU Housing, med forespørgsel om de vil 
udlevere velkomstfolderen til de nye udvekslingsstuderende der 
flytter ind i vores afdeling. Elaina kontakter dem herom. 

4. Info fra varmemesteren 
a. Intet nyt 

5. Nyt fra selskabet 
a. Vi er inviteret til årlig markvanding d. 20. marts kl. 11. 

6. Nyt fra bestyrelsen 
a. Intet nyt  

7. Årlig hovedrengøring af fælleshuset 
a. Heidi kontakter driftscenter og bestiller en hovedrengøring, om muligt i 

marts.  
8. Aktivitetsudvalget vil gerne arrangere et event, for at forbedre området - evt. 

community cleanup 
a. Dette vil bestyrelsen gerne bakke op om og deltage i.  

9. Oprettelse af et årshjul - så ved vi hvornår vi sidst havde hovedrengøring, 
optælling af service etc. 

a. Der er oprettet et årshjul på vores drev, som bestyrelsen hver især ser 
på til næste møde. 

10.Evt. 
a. Fordeling af udlejninger 

i. d. 8. marts - Michelle  
ii. d. 7. april - Anne Sofie og Nicolai 

 


