
Afdelingsbestyrelsesmøde - Afd. 15 
 

Mandag d. 1. juli 2019 
 
Bestyrelsen: Elaina, Heidi, Michelle, William, Nicolai 
Suppleanter: Anne-Sofie 
Ordstyrer: Michelle 
 
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. I referat fra februar fortæller vi at vi vil tage nabohjælp-skiltene op på 

afdelingsmødet  
i. Det bliver stillet som forslag af afdelingsbestyrelsen, til 

afdelingsmødet i september. William laver udkast til dette.  
b. Engelsk udgave “leje af fælleshus” på facebook gruppen 

i. Michelle står for dette.  
c. Opfølgning på indhentning af tilbud af vinduespudser 

i. Torben fra driftscenteret fortæller at det ikke er lykkedes endnu 
at finde en vinduespudser. Dog vil han vende tilbage med et 
eventuelt tilbud fra CKlar. 

d. Batteribøtte (kontakt til AffaldVarme) - samt betaler vi for det? 
i. Elaina kontakter AffaldVarme 

e. Udkast til årshjul 
i. Heidi står for at lave et udkast til design af årshjul 

f. Nyhedsbrev 
i. Michelle og Nicolai ordner det sidste på nyhedsbrevet 

g. Tilbagemelding fra AUHousing 
i. Der er blevet adspurgt om de ville uddele fysiske 

velkomstfoldere til udvekslingsstuderende. Dette er de dog ikke 
positivt stemt for, bl.a. pga. miljømæssige argumenter.  

ii. Dog har AUHousing indskrevet de fleste af informationerne fra 
velkomstfolderne, ind på deres side med informationer for 
udvekslingsstuderende.  

iii. Elaina efterspørger om de vil sende en digital udgave/pdf af 
velkomstfolderen til udvekslingsstuderende. 

h. Udkast til kort til AUHousing 



i. Nicolai har udarbejdet et oversigtkort af området, som kan tilgås 
via et link. 

ii. Link til den engelske udgave sendes til AU Housing (Elaina står 
for dette) 

iii. Links til dansk og engelsk udgave lægges ind i 
facebook-gruppen under beskrivelse (Nicolai står for dette) 

i. Lejekontrakter til print 
i. Heidi har hentet nye lejekontrakter 

4. Info fra varmemesteren 
a. Intet nyt 

5. Nyt fra selskabet 
a. Invitation til budgetmøde d. 15. august (torsdag) kl. 16.30 

i. Michelle og Heidi tager til budgetmøde 
b. Invitation til afdelingsmøde 

i. Der er deadline for forslag til afdelingsmødet d. 26. august. 
Afdelingsbestyrelsen melder dette ud til beboerne efter næste 
bestyrelsesmøde, for at give en ekstra oplysning herom, udover 
indkaldelsen til afdelingsmødet.  

c. Mail fra Vibeke Haarder 
i. AARHUSbolig vil gerne kortlægge og styrke arbejdet med FNs 

verdensmål. derfor vil leder Østjysk Bolig efter gode eksempler. 
Elaina kontakter aktivitetsudvalget og haveforeningen med 
henblik på at høre om udvalgene vil være med det at fortælle 
om deres arbejde. Elaina står for dette. 

6. Nyt fra bestyrelsen 
a. Der kommer interaktive kort over området i facebook-gruppen 
b. Nyhedsbrev sendes ud snarest muligt. 

7. Dato for møde for arbejde med FNs verdensmål  
a. Der aftales at arbejde med verdensmålene onsdag d. 9 oktober kl 19. 
b. Elaina informerer aktivitetsudvalget om dato, så de har mulighed for at 

deltage. 
8. Evt. 

a. Fordeling af udlejninger 
i. d. 6 Juli (skal kontaktes af os) - Heidi 
ii. d. 20 Juli - Michelle 

 


