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Dagsordenen d. 14-11-2019 

Valg af ordstyrer  

Erik er valgt 

Godkendes af dagsorden 

Godkendt  

Godkendelse af referatet fra sidst 

Godkendt 

Halloweenfesten - Evaluering 

Før: Oppyntning -> Ikke godt, at vi ikke var klar da gæsterne kom. Der var ikke helt styr på hvad der skulle 

ske. Forvirring omkring start tidspunktet -> Vi skal huske at fastholde de aftaler der bliver lavet på de 

faktiske møder.   

Det fungerer ikke, at de medlemmer der skulle med på Tour delen, valgte at tage ud at handle, da de derfor 

ikke kunne sætte Tour delen i gang. Det have været bedre at uddeleger den del til andre. Men svært når 

det er Martin som har bil.  

NB: Vi skulle have husket at have snakket om mængden af alkohol -> Der måtte indkøbes ekstra af flere 

omgange i løbet af aftenen.  

Vi skal blive bedre til at have kommunikeret på forhånd. 

Under: Ja vi løb tør for sodavand… Ikke så godt… Men altså mega god stemning! Fed fest - da den altså lige 

kom i gang…  

Fin opbakning fra beboerne nok en 10-15 stykker plus bestyrelsen. 

Lidt nederen at der ikke var et sluttidspunkt for, hvornår folk kom tilbage fra Tour´en. Svært for dem der 

skulle stå klar oppe i fælleshuset. Det ville være fint med en ”bagkant” til hvornår man er tilbage. 

Efter: Der er forsvundet er enorm mængde alkohol -> altså alt det der var tilovers… Og hele bestyrelsens 

barskab var stillet op, så ja der skulle have været en masse tilovers. Det er mega nederen, men desværre er 

der ikke så meget at gøre ved det. 

Skulle vi for fremtiden have et mindre udvalg? Vi kunne have flakser og sodavand til tre-fire forskellige 

drinks, og så var det ligesom det. Hvis der så kommer til at mangel mere i løbet af aftenen, må bestyrelsen 

hente mere i løbet af aftenen.   

Det er ikke en mulighed at bestyrelsen holder ud til det sidste, da vi typisk går hjem før. Men kunne man 

have nogle ansvars-ansvarlige, som står for at lukke festen -> de skal så stille alkohol og højtaler på plads. 

Hvis man er lukke-ansvarlig behøves man så måske ikke møde op til rengøringen dagen efter. 

Dette vedtages fremadrettet: To lukke ansvarlige, der så til gengæld ikke behøves ikke møde 

op til rengøring dagen efter. Det kunne også være fint med et sluttidspunkt. Det må aftales 

nærmere ved næste fest.  
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Har alle løst sine opgaver? 

På sidste møde fik alle uddeligeret nogle opgaver -> opsamling, har folk faktisk klaret de ting, som de 

meldte sig til at få fikset? Fedt, fedt, fedt, alle har fikset det de skulle! 

Skilte 

Det er lidt forvirring omkring, hvor man må parkere, hvad der er brandveje, hvor der er skrald osv. Thomas 

varme mester har nogle forslag til hvad vi kan hænge op (Line har billeder med), det ser fedt ud! Der vil 

blandet andet også kom et stort skilt op over området, så man kan se hvor de forskellige destinationer er.   

Med de nye skilte vil vi kunne ringe til firmaet, og få dem ud og give bøder til de pågældende biler. Dette 

koster os intet, da firmaet lever at parkeringsbøder.  

Vi kan få lavet ekstra parkeringsbåse langs kantstenen mod 1-værelseslejligheder. Men ville kunne skralde-

lastbilen kunne komme til affaldscontainerne? Det virker måske lidt fjollet at lave flere parkeringsbåse, når 

der faktisk er fint plads ende ved storskraldscontaineren på gruset. 

Vi vil måske derfor heller bare reklamere lidt for guspladsparkeringspladsen.   

Repræsentantskabsmøde 

Line og Martin var afsted. Der blev ikke stemt om noget skelsættende. Men når vi indkalder til 

generalforsamlinger bliver der brugt 50.000 sider papir bare på indkaldelser samt 10 fulde arbejdes dage 

for at få dem omdelt. Derfor vil det frem af rette være elektronisk.  

De 17 Verdensmål kom også på bane. Vi i vores bestyrelse har ikke gjort så meget for at få dem frem. Line 

forslår vi begynder at affalds sortere mere, at vi sorter grønt affald separat -> konkret i lejlighederne. Dette 

kunne vi forslå Bymosevejs beboer på ekstra generalforsamling. De kunne for eksempel ligge i vaskerummet 

til fri afbenyttelse. Line vil gerne gå videre med dette, men det er nok først muligt, når vi har en dato for nyt 

general forsamlingsmøde.  

Kursus for nye bestyrelsesmedlemmer 

NB: der er et regnskabs kursus i december, hvis nogen kunne være interesserede.  

Møde med Århus kommune og østjysk bolig 

Kommunen synes også at tyveri fra fælleshuset er for stor en økonomisk post at vedlige holde. Unge 

Tilbuddet har for eksempel opdaget at flere af deres køkken redskaber er blevet stjålet. 

Derfor indleder vi nu en prøveperiode, hvor vi vil føre ekstra meget tilsyn med fælleshuset. Der kommer til 

at ligge en logbog i fælleshuset, hvor i man kan notere urelgmæssigheder.  

Fælleshuset skal der udover renoveres. Damen fra kommunen vil undersøge forskellige 

fineringsmuligheder. Århus kommune ejer selve fælleshuset, men det er østjyske bolig der ejer grunden. 

MEN det er altså Århus Kommune, der har den primære udgift, men vi som beboer vil nok også komme til 

at mærke det økonomisk. Men hvis det bliver aktuelt, vil det blive taget op på en generalforsamling.  

Genbrugscontaineren, hvad er status? 

De ringer aldrig igen… de har ikke nogle ledige containeren, men de vil ringe når de får en ledig. Men hvis 

altså de have en kunne vi få den her ud helt gratis. Laura arbejde på dette! 
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Bestyrelsens kutyme 

Facebook chatten skal bruges lidt mere fokuseret og professionelt. Den skal mere fungere som Line og Eriks 

kommunikationsrør til os andre. Det er ikke i chatten, der skal diskuteres, det er på møderne! Vi skal snakke 

sammen på møderne, hvis der er supplerende spørgsmål skal det måske gemmes til næste møde! 

Vi skal måske huske at der er forskel på at være suppleant og på at være medlem -> det både på godt og 

ondt!    

Rystesammentur 

Fredag d. 22<33  

Vi tænker at hente mad fra Bones´ (Ben eller kylling kombineret med FEM forskellige typer kartofler) og 

noget vino samt snaks.  

Vi er hos Laura kl. 18:30. Line, Laura og Martin mødes inden at henter Bones´ samt kører i Bilka og køber 

vin. NB: Christinna skal have kylling og Helle skal have chili chees tops.  

Andet 

Ekstra ordinært afdelingsmøde 

Punkter til ny generalforsamling:  

Kollektiv råderet (Gælder de personlig økonomiske midler til renovering at både bad og 

køkken) 

Vinduespudsning 

Affald sortering  

Renovation af fælleshuset (Vi får først et konkret beløb slut februar) 

NB møde tirsdag d 25.02.2020 kl. 17 angående fælleshuset 

Noget til det nye år 

Man kunne måske fremadrettet mødes 30min før officiel mødestart, så man kunne få snakket af og hygget 

inden. Så kan man selv vurdere om man har tid til at komme lidt ekstra inden. Folk er fan! 

Tak for et godt år! 


