
Afdelingsbestyrelsesmøde - Afd. 15 

 

Mandag d. 2. marts 2020 
 

Bestyrelsen: Elaina, Heidi, Michelle, William, Anne-Sofie 

Suppleanter: Magnus 

Ordstyrer: Magnus 

 

Dagsorden: 

1. Åbning af mødet 

2. Valg af referent 

a. Michelle tager referat 

3. Evt. bemærkninger til foregående referat 

a. Print af årshjul og Nabohjælpskilte  

i. Anne-Sofie kontakter nabohjælp angående skilte og bestiller 

print af årshjul. 

b. Har Elaina haft kontakt med Østjysk Bolig om tilbud af fiber fra AURA? 

i. Elaina har kontaktet Østjysk Bolig og afventer svar herfra. 

4. Info fra varmemesteren 

a. Den ene dør i fælleshuset, ud til terrasseområdet, er blevet lavet, da 

den i længere tid har været svær at åbne og lukke.  

5. Nyt fra selskabet 

a. Invitation til markvandring i afdelingen d. 10 marts. kl 14 

i. Hvem deltager? 

1. Michelle, Elaina og Magnus deltager. 

ii. Punkter vi gerne vil afklare til markvandringen: 

1. Hvordan kommer tjek af hængsler, låse i vinduer og døre 

til at foregå? Og hvad dækker PPV’ens punkt “Døre og 

vinduer”, til næste år over? 

2. Hvornår og hvordan bliver komfurerne udskiftet? 

3. Der er en del graffiti rundt omkring på vores bygninger - 

er der mere der kan gøres for at fjerne det? 

4. Opmærksomhed på nedsunkne områder på grund af 

vand.  

5. Gennemgå om storskraldsområdet fungerer optimalt.  

6. Hvad dækker punktet “Fundament og vaskeri” over i 

PPV’ens budget for 2021? 

7. Pærerne i udendørsbelysningen. Bliver de løbende 

skiftet? Kunne de evt. skiftes så de har ens farve? 

6. Nyt fra bestyrelsen 



a. William og Heidi udtræder af afdelingsbestyrelsen midt i marts. Resten 

af afdelingsbestyrelsen siger tak for godt samarbejde, held og lykke 

fremover og tak for det gode naboskab.  

b. Der er ekstraordinært afdelingsmøde d. 25. marts. 

i. Der skal vælges 1 nyt medlem og 2 nye suppleanter. 

ii. Der vil også være andre beboerrelevante emner der tages op, 

som kommer til at fremgå af den kommende dagsorden. 

iii. Dagsorden (og evt. invitation) skal indsendes til Østjysk Bolig, 

så den kan sendes ud til alle beboere - Michelle står for dette.  

7. Evt. 

a. Fordeling af udlejninger 

i. d. 4 Marts - Magnus 

ii. d. 13. Marts - Michelle  

iii. d. 27. Marts - Elaina 

iv. d. 4 april - Magnus 

 

  


