
Afdelingsbestyrelsesmøde - Afd. 15 
 

Mandag d. 7. oktober 2019 
 
Bestyrelsen: Elaina, Heidi, Michelle, William, Anne-Sofie 
Suppleanter: Magnus og Taejha 
Ordstyrer: Elaina 
 
Dagsorden: 

1. Åbning af mødet 
a. Mødet er åbent 

2. Valg af referent 
a. Anne-Sofie og Elaina tager referat 

3. Evt. bemærkninger til foregående referat 
a. Godkendt antal personer i fælleshuset 

i. Driftsleder informerer om at der kan være op til 150 personer i 
fælleshuset ifølge byggeplanen. Der er indkøbt service og borde 
til 50 mennesker fordi bestyrelsen var overbevist om at grænsen 
var 50 personer. Fremover vil bestyrelsen informere lejer om at 
der er inventar til 50 mennesker og at lejer selv må supplere op, 
hvis lejer ønsker at have flere gæster. 

b. Er der udarbejdet en engelsk version af standardmail til udlejning af 
fælleshuset 

i. Den engelske udgave af standardmailen er under udførelse, 
men endnu ikke færdiggjort. Anne-Sofie, William og Michelle 
færdiggør denne til næste møde. 

c. Årshjul - skal vi lave det printet i stort format? 
i. Årshjulet skal printes i A1. Dette gøres enten over Vistaprint eller 

via lokal printerforretning. A1 plakat koster ved Vistaprint 133 kr. 
plus porto. William sørger for at indhente tilbud et andet sted. 

a. Er ordrebekræftelse for lejere udefra sendt til print? 
i. Den er sendt til print og vi har fået fysiske eksemplarer tilsendt 

fra Østjysk Bolig 
4. Info fra varmemesteren 

a. Status på tørretumbler 6 
i. Tørretumbler 6 er gået i stykker og der har været nogen ude og 

kigge på den. Den er desværre ikke til at redde, så der er bestilt 
en ny tørretumbler med forventet levering til december. Michelle 
skriver et opslag på facebook-gruppen med information herom. 

5. Nyt fra selskabet 



a. Indkaldelse til repræsentantskabsmøde d. 30. oktober kl. 19. 
6. Nyt fra bestyrelsen 

a. Bestyrelsen byder de to nye suppleanter hjerteligt velkommen! 
7. Opfølgning på afdelingsmødet 

a. Forslag om nabohjælpskilte 
i. William bestiller nabohjælpskilte.  

b. Forslag om stigning af leje af fælleshuset uden for normal bookingtid 
i. Er opdateret på facebook 
ii. Skal opdateres på Østjysk Boligs hjemmeside. Elaina sørger for 

dette. 
8. Forberedelse til FN’s verdensmål workshop 

a. Anne-Sofie og Michelle indkøber sodavand og chips til arrangementet. 
Elaina laver et kort introduktionsoplæg og Michelle tager billeder af 
arrangementet. Elaina og Heidi sætter op ovre i fælleshuset. 

9. Evt. 
a. Fordeling af udlejninger 

i. d. 12. oktober. Heidi 
ii. d. 19 oktober. William 
iii. d. 1. november. Anne-Sofie (Magnus) 

 


