
Afdelingsbestyrelsesmøde - Afd. 15 
 

Tirsdag d. 23. Juni 2020 
 
Bestyrelsen: Elaina, Magnus, Michelle, Anne-Sofie 
Suppleanter:  
Ordstyrer: Magnus 
 
Dagsorden: 

1. Åbning af mødet 
a. Mødet er åbent 

2. Valg af referent 
a. Elaina og Michelle 

3. Evt. bemærkninger til foregående referat 
a. Ingen bemærkninger 

4. Info fra varmemesteren 
a. Der bliver opsat sæbe- og desinfektionsdispensere, samt 

papirhåndklædere med holdere i fælleshuset. 
b. Desuden er der også opsat desinfektion i vaskehuset.  
c. Radiator var i stykker i køkkenet i fælleshuset og er nu fikset igen. 
d. Der er opsat en løsning til garderobestang i fælleshuset der eller var 

ved at falde ned.  
e. Varmemester har været ved at indhente tilbud fra forskellige 

leverandører på komfurer, som skiftes ud i alle lejligheder i efteråret.  
5. Nyt fra selskabet 

a. Retningslinjer for udlejning af fælleshus i forbindelse med Covid-19 og 
forsamlingsforbuddet.  

6. Nyt fra bestyrelsen 
a. Michelle laver opslag på facebook om retningslinjerne for leje af 

fælleshuset i forbindelse med Covid-19 og får rettet dokument om leje 
af fælleshus på østjyskbolig.dk 

7. Afdelingsmøde i August/September 
a. Vi forventer at kunne afholde afdelingsmøde i sensommer/efterår, da 

der er undtagelse i forsamlingsforbuddet, med hensyn til møder der har 
betydning for demokratiske processer, såsom beboerdemokratiet ved 
afdelingsmøder.  

b. Afdelingsbestyrelsen kontakter Østjysk Bolig, angående information om 
hvornår afdelingsmødet ville kunne afholdes. 

c. Der medtages forslag fra det aflyste ekstraordinære afdelingsmøde.  
8. Optælling af service 



a. Bestyrelsen spørger aktivitetsudvalget om de vil være med til at opgøre 
lagerrum og gøre rent, da både bestyrelsen og aktivitetsudvalget 
anvender lokalet. 

9. Revidering af bestyrelsesposter (ifølge årshjul) 
a. Formand 

i. Michelle fortsætter som formand 
b. Kasserer 

i. Magnus fortsætter som kasserer 
ii. Skal ansvaret for bookning af fælleshuset være en fælles 

opgave fremover, frem for kasserens ansvar? 
1. Det har fungeret godt, så det fortsætter sådan 

c. Kontaktperson til varmemester 
i. Michelle fortsætter som kontaktperson, indtil der er flere 

medlemmer i bestyrelsen igen.  
10.Ny vinduespudser 

a. Den nye vinduespudser har været her i Maj måned for første gang.  
b. Der er nogle beboere, der har gjort opmærksom på at der kommer 

render/streger/løbere, særligt på vinduet ved køkkenet, når det er 
blevet vasket.  

c. Afdelingsbestyrelsen kontakter vinduespudseren med forespørgsel om 
deres vurdering af hvorfor dette sker og om det kan afhjælpes. 

11.Nabohjælpskilte 
a. Der er nu kommet nabohjælpskilte som skal opsættes.  
b. Afdelingsbestyrelsen får opsat det ene skilt foreløbig ved indkørslen til 

området.  
12.Haveforeningen har efterspurgt om afdelingsbestyrelsen kan overtage 

ansvaret for haveforeningen 
a. Afdelingsbestyrelsen vurderer, allerede at have mange opgaver og 

henstiller istedet til at haveforeningen selv må stå for at opretholde 
haveforeningen efter dens vedtægter.  
 

 


