
Deltagende: Benjamin, Karoline og Emma  
Mødested: Emmas lejlighed  

Afdelingsbestyrelsesmøde i afd. 16 – Rytoften  d. 9-2-2020  

 

Bestyrelsens nuværende holdning til arrangementer i afdelingen 

- Vi regner ikke med at afholde arrangementer i den kommende fremtid  

o Vi har i den sidste tid oplevet, at vi har været nødt til at aflyse arrangementer på 

grund af manglende opbakning  

- Bestyrelsens fokus kommer til at være på udleje og vedligeholdelse af fælleslokalet   

 

Vi er en smule fortvivlede over kommunikationen ml. beboer og Driftscenteret. Vi oplever, at de er 

svære at komme i kontakt med og at der ikke altid bliver fulgt op på henvendelser. Som studerende 

er vi opmærksomme på, at vores skemaer ligger skævt i forhold til en traditionel arbejdsdag, men 

især derfor mener vi, at det er vigtigt, at der er god kommunikation mellem parterne. Det ville for 

eksempel hjælpe enormt meget, hvis viceværterne indtalte en besked på telefonsvaren, hvor de 

gjorde opmærksomme på, hvornår det ville passe/var muligt at kontakte dem.  

 

Møde m. Østjysk på tirsdag ang. Fælleslokalets regnskab  

- Karoline har sendt regnskabet ind, men har ikke hørt noget tilbage fra dem   

 

Opfølgning på mødet med Østjysk  

o Udlejningen af fælleslokalet ses som frivilligt arbejde og der kan derfor ikke udbetales 

’løn’. Den oprindelige aftale, der er indgået mellem Østjysk og en tidligere bestyrelse, 

skal derfor ændres   

= Bestyrelsen kan ikke få løn for den administrative side af udlejningen af lokalet, 

men derimod for vedligeholdelsen og rengøringen 

o For at sikre, at lønnen udbetales til den lokaleansvarlige og at der bliver betalt skat, 

skal bestyrelsen sende en liste til Østjysk, som viser, hvem der er ansvarlige for 

lokalet og hvornår 

o Beboerne må ikke nævnes ved navn i den offentligt tilgængelige kalender på vores 

hjemmeside (GDPR)    

 



Deltagende: Benjamin, Karoline og Emma  
Mødested: Emmas lejlighed  

Ny Facebook feature til fællesgruppe  

- Vi taler om at ’rydde’ op i facebookgruppen, så vi kan få et bedre overblik over, hvem der er 

nuværende beboere i afdelingen, og hvem der er tidligere beboere, som bare endnu ikke 

har fået meldt sig ud af  

- Derudover vil vi gerne have tilføjet, at man svarer på 1-3 spørgsmål inden man får lov til at 

blive medlem af gruppen.  

o Pt oplever vi, at mange søger adgang til gruppen, fordi de gerne vil have billeder af 

lejlighederne/lejlighedernes mål. Der vil vi gerne at potentielle lejere i stedet for 

bliver sat i kontakt med den nuværende lejer af lejemålet. Afdelingens 

facebookgruppe er lukket og den information, der deles blandt beboere på siden, 

skal ikke være tilgængelig for ikke-lejere.       


