
Afdelingsbestyrelsesmøde - Afd. 15 
 

Mandag d. 4. november 2019 
 
Bestyrelsen: Elaina, Heidi, Michelle, William, Anne-Sofie 
Suppleanter: Magnus, Taejha 
Ordstyrer: Heidi 
 
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. Batteribøtte 

i. Det er nu aftalt med driftscenteret at der opsættes en 
batteribøtte i storskraldsområdet i nærmeste fremtid.  

b. Er AUHousing kontaktet ang. at sende en digital udgave af 
velkomstfolderen til nye beboere? 

i. Det er aftalt med AUHousing at informationerne fra vores 
velkomstfolder fremgår af deres hjemmeside med informationer 
til udvekslingsstuderende.  

c. Er Østjysk Bolig kontaktet ang. ændring af prisen for booking udenfor 
normal bookingtid?  

i. Østjysk Bolig er kontaktet og vil ændre det i dokumentet på 
afdelingens side på oestjyskbolig.dk 

4. Info fra varmemesteren 
a. Varmemesteren har været i kontakt med bestyrelsen ang. opsætning af 

en ny batteribøtte i storskraldsområdet 
5. Nyt fra selskabet 

a. Invitation til kurser for nye afdelingsbestyrelsesmedlemmer - 
introducerende kursus d. 13. november kl. 17-21 og budgetkursus d. 5. 
december kl. 17-21. 

i. Vi ser om vi kan komme til de forskellige datoer og melder 
tilbage til Østjysk Bolig 

b. Repræsentantskabsmøde d. 30. Oktober 
i. Forslag om digital udsendelse af invitationer til afdelingsmøder 

blev vedtaget, samt forslag om at Østjysk Bolig udarbejdet et 
forslag til hvordan bestyrelser kan sammenlægges bedst muligt. 



ii. Næste års budget blev gennemgået. Der er generelt 
huslejestigninger i alle afdelinger, hvor vi ikke hårdest ramt. 

iii. Der blev snakket en del om FNs verdensmål til 
repræsentantskabsmødet. Østjysk Bolig vil lave møder til 
arbejde med FNs verdensmål, hvor bestyrelserne er inviteret til 
at deltage. Dette er bestyrelsen meget interesseret i at deltage i, 
hvormed bestyrelsen hører Lene om hvor og hvornår vi kan 
melde os til. 

6. Nyt fra bestyrelsen 
a. Intet nyt 

7. Hvordan ser det ud med testkørslen af vaskehusene og Electrolux? 
a. Heidi forhører sig ved driftscenter om der er en opdatering af 

testkørslen i anden afdeling, med henblik på om det er noget der kan 
give mening i denne afdeling i fremtiden.  

8. Opdatering af retningslinjer i bestyrelsen 
a. Elaina er i gang med at opdatere beskrivelsen af formandsposten 
b. Heidi får set på retningslinjebeskrivelsen angående kontakt med 

driften/varmemester 
c. Michelle tjekker beskrivelse for kassererrollen  

9. Der parkeres på pladser ved basketballbanen der ikke er parkeringspladser - 
Varmemester vil gerne finde en løsning 

a. Heidi kontakter varmemester og forespørger om det er muligt at sætte 
et cykelstativ om på pladsen.  

10.Evt. 
a. Fordeling af udlejninger 

i. 15. november - Michelle og Magnus 
ii. 23. november - Anne-Sofie 

 


