
Afdelingsbestyrelsesmøde - Afd. 15 
 

Mandag d. 6. maj 2019 
 
Bestyrelsen: Elaina, Heidi, Michelle, William, Nicolai 
Suppleanter: Anne-Sofie 
Ordstyrer: Elaina 
 
Dagsorden: 

1. Åbning af mødet 
a. Mødet er åbent 

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

3. Evt. bemærkninger til foregående referat 
a. Har der været brandeftersyn i fælleshuset? Jf. referat fra januar 

i. Afdelingsbestyrelsen har endnu ikke hørt om der er gennemgået 
brandeftersyn af fælleshuset. Heidi kontakter driftscenteret 
angående dette og minder dem samtidig om, at det vil være 
hensigtsmæssigt at de vender tilbage med disse former for 
informationer til afdelingsbestyrelsen.  

b. Gennemgang af Google Drev 
i. Elaina laver en Doodle for juni. Vi aftaler en dato for at mødes 

og rydde op i vores Google Drev, ud fra den. 
c. Er AU Housing kontaktet ang. omdeling af velkomstfolder til 

udvekslingsstuderende? 
i. AU Housing er kontaktet. Der afventes svar 

d. Har driftscenter givet lyd fra sig ang. omdeling af velkomstfolder? 
i. Thomas fortæller at det er Søren vi skal kontakte ang. omdeling 

af velkomstfolderen til tilflytterne. Michelle kontakter Søren. 
e. Udarbejdelse af årshjul 

i. William, Nicolai og Anne-Sofie påtager sig opgaven 
f. Opfølgning på nyhedsbrev 

i. William, Nicolai og Anne-Sofie påtager sig opgaven 
g. Opfølgning på tøjcontainer 

i. Nicolai kontakter Frelsens Hær ang. opstilling af tøjcontainer i 
området 

h. Opdatering af lejekontrakter til fælleshuset (GDPR) 
i. En tekst er blevet udarbejdet, som tilføjes lejekontrakterne. 

Herefter sendes kontrakterne til Østjysk Bolig til print. Elaina står 
for dette. 



i. Opfølgning på rengøring af fælleshus 
i. Der er blevet gjort rent i vores fælleshus.Der blev ikke aftalt en 

dato for hvornår rengøringen skulle ske. Det kunne have været 
et problem, hvis fælleshuset var lejet ud. Derfor vil bestyrelsen 
fremover gerne vide, hvornår rengøring kommer til at ske. 

j. Valg af nyt repræsentantskabsmedlem 
i. Elaina er nyt repræsentantskabsmedlem 

k. Rengøringsinstrukser til fælleshuset 
i. Elaina laver en Doodle ang. mødedag for gennemgang af 

rengøringsinstrukser 
l. Er driftscenter og politi kontaktet ang. grafitti? (Heidi og Nicolai) 

i. Politiet er kontaktet herom. 
ii. Driftscenter er kontaktet og det er blevet vasket/fået behandling 

et par gange. Det er dog stadig synligt. Bestyrelsen holder 
fortsat øje med markeringerne. Hvis de ikke er væk næste 
møde, kontaktes driftscenter igen 

4. Info fra varmemesteren 
a. Intet nyt 

5. Nyt fra selskabet 
a. Der er indkaldt til repræsentskabsmøde d. 29. maj. Michelle og Elaina 

deltager.  
6. Nyt fra bestyrelsen 

a. Vi har skiftet mødedag fra første torsdag i måneden til første mandag i 
måneden. Dermed er den normale bookingtid for fælleshuset også 
rykket til mandag mellem 18.30 og 19.00 

b. Bestyrelsen lægger velkomstfoldere i beboernes postkasser. Både en 
engelsk eller dansk udgave. Planen er at nye tilflyttere også skal have 
en velkomstfolder 

7. Lave en “tak for din bookning” mail til lejere, hvor der står information om leje 
af fælleshuset + wifi kode 

a. Heidi står for at lave et udkast til en mail, som skal sendes til beboere 
som har booket fælleshuset. Mailen skal indeholde relevante 
informationer om leje af fælleshuset, samt en kopi af lejekontrakten. 

8. Midlertidig overdragelse af kassererrollen 
a. Vores kasserer er dybt begravet i sit speciale og efterspørger dermed 

lidt aflastning fra kassererrollen. Bestyrelsen er blevet enige om, at 
dem som har mailansvaret, har ansvaret for henvendelser om leje af 
fælleshuset også. 

9. Evt. 
a. Fordeling af udlejninger 

i. d. 12. maj 
1. William 



ii. d. 18. maj (udefra) 
1. William og Heidi 

iii. d. 1. juni 
1. Nicolai 

 


