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Bestyrelsesmøde 20-01-2020 
Valg af ordstyrer 
Martin opstiller - enstemmigt valgt. 
 
Godkendelse af referatet  
Godkendt 
 
Godkendelse af dagsordenen 
Godkendt 
 
Julefrokost 
Vi har 27 tilmeldt -> Mega fedt! Derfor regner vi nok med at skulle have mad til 30 personer.  
 1 kan ikke tåle kiwi, 3 vegetarer, 2 veganere.  
Vi skal have en tydelig uddelegering af opgaver! 
Indkøb -> Mad og alkohol **Se Bilag** 
 Martin og Line handler nok torsdag eller fredag. 
Mindre alkohol udvalg, drinks? Vi har besluttet at vi køber ind så vi kan lave fire forskellige drinks og så der 
er ens slags shots. Vi laver nogle lækre skilte, så folk har mega meget lyst til at blande drinks. 
 
Lukke ansvarlig -> Sluttidspunkt -> senest kl. 03, men helst kl. 02. 
Hvis de lukke ansvarlige har lyst til at feste videre, så må de vurdere det sammen! Begge skal være enige 
om dette. 
Erik og Laura melder sig til at være lukkeansvarlig til på lørdag. De behøves derfor ikke hjælpe med at gøre 
rent lørdag.  
Vi andre mødes kl. 12 søndag til rengøring søndag.  
 
Vi har inviteret til kl. 19, vi mødes alle kl. 17 i fælleshuset -> Der skal pynts op, dækkes bord og rettes mad 
an. Der skal også bæres ting op fra kælderen.  
 
Det er tidligere besluttet, at man må have venner med til festerne. Det skal vi have lavet nogle konkrete 
regler om -> Man skal skrive til os på forhånd og betale 50kr. for gæsten. 
 
NB husk desuden at bakke hinanden op i evt. konfrontationer ved festerne.  
 
Skilt (Line) 
Line har snakket med Thomas om at der skal laves et skilt over området. Det er nu ved at bliver sat i værk!  
 
Fest støj  
Vi har fået en henvendelse vedrørende støj fra folk der holder for larmende privat fester i hverdagene-> En 
beboer har klaget! 
Skrive ud til folk (igen igen), opsummere hvad reglerne er! Fokus på larmen, bedre til at tage hensyn i 
hverdagen! 
Ingen larme og gene efter kl. 23!! Tag hensyn! Luk døre og vinduer. 
Det er faktisk kun i tidsrummet mellem kl. 10-20 man fx må gøre brug af boremaskine aka lave generende 
stor støj. (Se Bymosevej Husorden) 
Først -> Skriv ud på Facebook, dernæst -> få måske sat et fast tidspunkt i Husordenen til hvornår der SKAL 
være ro. 
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Det ville måske i denne forbindelse være en god ide, at gøre beboerne mere opmærksomme på 
husordenen.  
 
Dokument til udlåning af slagbor maskine (Line) 
Bestyrelsen har fået en slagboremaskine, som beboerne på Bymosevej nu kan låne. Hvis man er 
interesseret i dette, skal man underskrive en kontrakt, hvor man blandet andet giver sin vaske-cip som 
”pant”. 
Line lavet det konkrete dokument sammen med Martin.  
 
Ekstra ordinær generalforsamling  
Vi vil holde en ekstra ordinær generalforsamling -> Henfør punkterne fra sidste møde. Generalforsamlingen 
kan, grundet mødet med kommunen, nok først ligge i marts.   
Måske en god ide, at gøre opmærksom på Husorden på generalforsamlingen. 

Punkter til ny generalforsamling: Vinduespudsning, Affald sortering, Renovation af fælleshuset* (Vi får først 
et konkret beløb slut februar), Nabohjælp, Nyt kalendersystem til fælleshuset*, Revidering af regler til 
fælleshuset* 

*Punkter der er afhængig af mødet d. 25 med Aarhus Kommune  

Kursus weekend (Første weekend i marts)  
D. 7-8 marts er der kursus weekend i østjysk bolig. Men det er også den weekend vi havde planlagt at holde 
fastelavnsfest… Vi rykker derfor festen til efterfølgende lørdag -> d. 14 marts 
Tre uger før den oprindelige dato, vil vi sende invitation ud, hvor vi også gøre opmærksom på 
datoændringen.  
 
I selve weekenden vil vi bliv hentet i bus og komme ud i et lækkert kongrescenter. Så er der foredrag og lidt 
andet, mulighed for mad. Om aftenen er der hygge efterfulgt at tre retters menu og noget underholdning. 
Til slut er der noget fest. Dagen der på er der lækker morgenmad fortsat med ren hygge.  
Vi skal da bare afsted så mange så muligt! 
 
Bowling (Laura) 
Laura har skaffet os nogle bowlingbaner, så vi kan have noget ”teambuilding”. 
Fredag d. 21 kl. 19 bowling i Viby efterfulgt af bytur.  
 
Andet  
Grusvejen (Christina) 

Grusvejen ned til storskrald er virkelig dårlig. Der er nogle meget store huller og andre 
ujævnheder. Kan det blive fikset? Line tænker lige at spørge Torben om det er noget østjysk 
bolig vedligeholder. Vi vil gerne have noget ordentligt grus, så det kan holde til at 
storskraldslastbilen kommer kørende. Altså skal der ikke bare køres noget alm. sand på.  

Ryste sammen dag (Line)  
En gang om året kan vi I bestyrelsen tager på hyggetur -> Det er penge har bestyrelsen egen 
konto der financier dette.  
Det kunne være fint at lave noget sammen, men vi har faktisk allerede planlagt flere ting 
privat… dejligt vi er så gode venner privat! Derfor kunne det være en ide, at gennem turen til 
efter generalforsamlingen i september -> Når vi har fået nye medlemmer.  
Budgettet ligger nok på 2000 pr tur. Vores general pengepose er på 5000kr.  
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Bilag - Indkøbsliste til Julefrokost 
 
Der skal købes mad til ca. 30 mennesker, hvor af 5 spiser vegansk. 
Vi skal bare have rigeligt med alkohol, så vi ikke løber tør -> Så har vi også til de næste fester. 
 
MAD 
Sild -> 1 gals 
Karrysild -> 2 glas 
Leverpostej + bacon - > 3x500g 4x3paks bacon CHRISTINA  
Fiskefilet + remoulade og citron -> 2kg (En kæmpe kasse), 2 remoulade, 10 citron MARTIN 
Frikadeller + rødbeder -> deller til 30, 2 gals rødbeder LINE 
Æg + mayo -> 3x10 æg, 2 mayo ERIK 
  
Rødkålssalat, granatæble, appelsin -> ca. 15 per. LAURA 
Grønkål, æble, nødder -> ca. 15 per. HELLE 
  
Smør -> 5 pakker 
Rugbrød, franskbrød -> 5 rugbrød, 3 rigtigt franskbrød 
Risalamande + kirsebær sovs -> ca. 30 per. (ANETTE) 
  
Store foliebakker -> 10 bakker 
  
5 veganere 
Vegansk brød 
Nogle samosaer fra frost 
2 slags pålæg  
 
DRIKKEVARE 
Gin, tonic, mango sirup -> 5, 6pak, 3(En pakke) 
Vodka, juice (Multi-juice) -> 4, 4 
Rom (Morgan), cola -> 2, 10+ (Til lager) 
Råstof jordbær/hindbær, sweepers lemon -> 6, 10+ (Lager) 
Råstof salty caramel -> 2 
  
Æble juice -> 2 
Sports sodavand -> 6 
  
Øl -> Line hører med bestyrelsen, de skylder… 
  
ISTERNINGER!!! 
 

 


