
Afdelingsbestyrelsesmøde i afd. 10 - Neptunvej d. 01.10.2020 – Referat.  

 

Deltagere: Anna Blok Jensen, Asbjørn Krabbe Urban, Sofie Engelbrecht Tønnes.  

 

1. Rådighedsbeløb:  

a. Ønske om at bestyrelsens rådighedsbeløb der ligger på 4000 kr. bliver reduceret til 500-

1000 kr., da pengene ikke bliver brugt.  

b. Ønske om at beløbet for ”Aktiviteter” skal stige fra 2349 til 5000 kr. da vi i stedet ønsker at 

bruge pengene på fælles arrangementer.  

c. Anna skriver til Lene Willis om dette er muligt.  

 

2. Møde d. 29.10.2020 – repræsentantskabsmøde.  

a. Medlem bliver Sofie Engelbrecht Tønnes.  

b. Anna skriver til Lene Willis at det er Sofie der kommer til mødet + tilmelding.  

 

3. Renovering:  

a. Der er et ønske fra vores side om at fælleslokalet skal ryddes op og der skal gerne købes 

nye sofaer og højtaleanlæg. Der er planer om at kigge i genbrug mm.  

b. Vi har aftalt en oprydningsdag hvor vi tre (Anna, Asbjørn og Sofie) rydder fælleslokalet op 

og ser hvad der yderligere kunne være brug for af nyt. Dette bliver gjort i weekenden d. 10-

11. oktober.  

c. Anna skriver til Lene og spørger hvordan det kommer til at foregå med udbetaling af penge 

til disse indkøb.  

 

4. Penge til eksternt rengøringsfirma ved leje af fælleslokale: 

a. Lige nu har Anna blot pengene stående på sin egen konto.   

b. Anna skriver igen til Lene ift. Hvilken østjysk-bolig-konto disse penge skal indbetales på.  

 

5. Ved leje af fælleslokaler:  

a. Skal kontrakterne der underskrives af lejer scannes og sendes til Østjysk Bolig?  

b. Anna skriver til Lene og hører hendes ad.  

 

6. Fællesaktiviteter i afdelingen:  

a. Der er et ønske fra vores side om at få rystet beboerne mere sammen. Der laves en 

begivenhed (muligvis d. 23/10), hvor der hygges i fælleslokalet.  

b. Anna skriver til Lene og spørger hvorvidt der skal et eksternt rengøringsfirma ud efter sådan 

et arrangement.  

 


