
Afdeling 12 Bestyrelsesmøde 08.09.2020 

Side 1 af 2 
 

Afdelingsbestyrelsesmøde i afd. 12 - Bymosevej 
 
 
Valg af ordstyrer 
Line opstillet - enstemmigt valgt. 
  
Godkendelses af referatet 
Enstemmigt godkendt. 
  
Godkendelses af dagordene  
Enstemmigt godkendt. 
 
Velkomst til nye medlemmer 
Det er fedt, at vi har fået Sara og Louise med! 
De nuværende medlemmer præsenterer sig selv og deres funktion i bestyrelsen. 
 
Afdelingsmødet, evaluering 
Der var desværre lidt forvirring omkring tidspunktet, men ud over det gik det fint!  
Beklageligvis var der ikke så mange af beboerne som deltog. I år skyldes det måske, at der var tilmelding, 
plus at der pga. corona heller ikke var pizza. Vi krydser fingre for, at der kommer flere næste år! 
 
Det var fint, at vi startede mødet ud med at kommme med et overblik over hvad Bestyrelsen havde lavet 
siden sidste år -> måske skulle beboerne simpelthen have Årshjulet udlevet, så de kan følge med i 
gennemgangen. 
 
Østjysk Bolig synes, at de har en lidt træls oplevelse af, at beboerne ikke rigtigt får læst og set de beskeder 
som Østjysk Bolig sender ud. Derfor beder de bestyrelsen om at understreg vigtigheden af at læse disse 
beskeder! 
Desuden er de beboer som er en del af unge tilbuddet ikke pr automatik med på den mailkæde, som får 
beskeder fra østjysk bolig. De skal selv aktivt skrive til Østjysk Bolig får at komme på. 
 
Ny formand og næstformand 
Line genopstiller som formand, og hun vælges.  
Christinna stiller op som næstformand, og hun vælges. 
 
Møde med kommunen (d. 28/9 kl. 17) 
Vi har igen et møde med Århus Kommunen, hvor renoveringen af fælleshuset skal diskuteres.  
Det bliver et onlinemøde over Microsoft Temas kl. 17:00 mandag d. 28 september. 
Vores vigtigste punkt i forbindelse med renoveringen er, at der kommer noget bedre låse system, så vi 
bedre kan føre kontrol med, hvem der bruger fælleshuset. 
 
Indkøbstur (venter på dankort)  
På grund af corona har vi ikke kunne afholde nogle af vores arrangementer. Derfor har vi ikke fået brugt ret 
meget af vores beboer budget. Vi har derfor 5055,74kr ”til overs”. 
Vi har også 500kr ”til overs” fra vores afdelingensmøde-konto.  
 
Hvad kunne de bruge på? 

- Vi kunne købe nogle træer til de grønne arealer.  
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- Der kunne indkøbes brætspil til fælleshuset - så ville vi kunne holde brætspils aften! (Kunne evt. 
kombineres med cafe-aften til januar) 

 
Vi beslutter at bruge 2500 til indkøb af alkohol til lager - så har vi en masse til 2021.  
NB: Hold øje med tilbud i Bilka! 
 
Opdatering af velkomstflyeren 
Gruppefoto skal indsættelse samt redigering af medlemslisten. 
Lejekontrakt til både boremaskine og højtaleren tilføjes samt ligges ud på Facebook-gruppen og østjysk 
boligs hjemmeside. 
Årshjulet opdateres MEN tilføj bemærkning om, at evt. arrangementer kan aflyses grundet corona.  
Helle står for at lave disse opdateringer. 
 
Rystesammenaften<3333 
Vi skal lave noget sammen! 
Fælles date på Flammen og så hygge-drinks hjemme på Bymosevej! 
Vi har ca. 3250kr at hygge for. 
Fredag d. 6 november kl. 18 
 
Eventuelt  

• Vaskerummet 

Den 1. søndag i hver måned skal vaskerummet tjekkes for glemt tøj. 

Sara og Christinna oktober  

Louise og Line november 

Erik og Helle december 

 

• Næste møde 

Torsdag d. 8 oktober kl. 18:00 


