
Afdelingsbestyrelsesmøde - Afd. 15 
 

Fredag d. 2. august 2019 
 
Bestyrelsen: Elaina, Heidi, Michelle, William 
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. Opfølgning på forslag ang. opsætning af nabohjælp-skilte? 

i. William har lavet et udkast, som herefter er rettet igennem og 
kan sendes til Østjysk Bolig, når afdelingsbestyrelsen har 
godkendt det. Elaina sender det ind. 

b. Bekræftelse på at der må være 50 mennesker i fælleshuset? 
i. På grund af sommerferie i Østjysk Bolig, er der endnu ikke 

kommet svar på forespørgslen.  
c. Opfølgning på engelsk udgave af “leje af fælleshus”  på facebook 

gruppen 
i. Den er kommet op på vores gruppe 

d. Har Torben vendt tilbage med et tilbud om ny vinduespudser? 
i. Torben er vendt tilbage med nogle forskellige tilbud og 

spørgsmål. Bestyrelsen vil gerne have et møde med Torben for 
at diskutere de forskellige forslag. Michelle kontakter ham 
herom. 

e. Har Heidi lavet et udkast til årshjulet? 
i. Heidi har haft lidt problemer med det, derfor overtager Michelle 

f. Er det sidste på nyhedsbrevet ordnet? 
i. Nyhedsbrevet er lagt på facebook og hængt op i vaskehuset 

g. Er haveforening og aktivitetsudvalg kontaktet ang. Østjysk Boligs 
kortlæggelse af arbejdet med FN’s verdensmål? 

i. Aktivitetsudvalget er kontaktet og vil gerne bidrage med 
kortlæggelsen af arbejdet med FNs verdensmål. 
Haveforeningen kontaktes snarest.  

h. Er aktivitetsudvalget kontaktet ang. dato for arbejde med FNs 
verdensmål? 



i. Aktivitetsudvalget er kontaktet og vil gerne være med til at 
arbejde med FNs verdensmål d. 9. oktober.  

i. Forslag til afdelingsmøde ang. stigning af lejepris for fælleshuset 
i. Michelle udarbejder et forslag hurtigst muligt 

4. Info fra varmemesteren 
a. Der er intet nyt 

5. Nyt fra selskabet 
a. Intet nyt 

6. Nyt fra bestyrelsen 
a. Intet nyt 

7. Gennemgang af ordrebekræftelse for lejere udefra 
a. Ordrebekræftelsen er gennemgået og færdiggjort. Den sendes til print 

hos Østjysk Bolig 
8. Evt. 

a. Fordeling af udlejninger 
i. Lørdag d. 10. august (Heidi) 
ii. Lørdag d. 17. august (Michelle) 
iii. Lørdag d. 24. august (Elaina) 


