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Dagsorden 

1 Valg af dirigent Mette 

2 Valg af referent Nicoline 

3 
Godkendelse af 
referat fra sidste 
møde 

Referatet for november mangler at komme på Østjysk boligs hjemmeside 

4 
Behandling af 
forslag/emner 

● Beskeder til/fra Lene/Østjysk bolig. 

a. Sofie deltog i introduktion til bestyrelsesarbejde-kursus 

i. Sofie gav et indblik i, hvad der foregik på mødet 

● Beskeder til/fra Driftscenteret/Dennis/Torben. 

a. Forslag vedtaget på afdelingsmødet september 2019 påbegyndes 

i det nye år (2020).  

b. Status på vejbump. Disse skal fjernes. Torben kommer med 

nærmere udmelding til beboerne. 

i. Frederik følger op på dette 

● Beskeder fra repræsentantskabet. 

● Beskeder fra bogholder. 

a. Kvitteringer fra beboer julearrangement på mail. 

b. Budget kursus 

i. Carl-Emil gav et indblik i, hvad der foregik på mødet 

● Beboerhenvendelser. 

a. Ingen 

● Vaskehuset. 

a. Status på dræn i vaskehuset. 

i. Sofie rykker for dette 

● Facebook-siden. 

● Arrangementer. 

a. Evaluering af bestyrelsens julefrokost  

i. Bestyrelsen vurderede det som et godt arrangement 

b. Evaluering af Byvandring 

i. 13 deltog 

ii. Kunne være en fordel at holde på et andet tidspunkt af 

året 

iii. Mere udførlig indbydelse i forhold til information om 

arrangementet 

1. Tilmelding er nødvendigt 

c. Evaluering af Julearrangement arrangeret af frivillige beboere 

i. 19 deltog 

ii. Det var et godt og hyggeligt arrangement 

iii. Arrangement, der er værd at gentage 
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● Fælleslokale 

a. Afd.16 ønsker ikke at fortsætte samarbejdet omkring leje af 

fælleslokalet til afd.26 efter 31/12-19. 

b. Evaluering af forløb. 

i. Samarbejdet har været godt, vi har været glade for aftalen 

c. Sedler på opslagstavle + tekst på hjemmeside omkring leje af 

fælleslokalet skal fjernes. 

i. Vi fjerne sedler fra opslagstavler, OBJ bedes fjerne tekst fra 

hjemmesiden 

d. Hvordan skal beboerne informeres omkring det stoppende 

samarbejde? 

i. Prøveperioden er udløber, og samarbejdet ønskes ikke 

fortsat 

ii. Der sendes dokument rundt pr. mail via OBJ 

● Andet 

a. Arrangementer i 2020? 

i. Julebanko, Teatertur, Sommerfest, Rush, Bowling, 

oprydningsdag 

1. Bestyrelsen vurderer, at der er størst 

deltagelse på hverdagsaftener 

b. Affaldssortering er en dyr post i budgetterne. Kan vi gøre noget? 

i. Nævne det på næste afdelingsmøde 

 

5 
Valg af 
fremtidige 
mødedato 

05-02-2020 

 

 

 


