
Dagsorden til bestyrelsesmøde 07/10 2020 
 
Valg af ordstyrer 
Christina 
 
Godkendelse af referat  
Godkendt 
 
Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 
 
Hej til naboer 
Hver måned siger vi hej til de nye beboere. Fremadrettet bliver det gjort efter mødet. Der bliver 
givet ét forsøg.  
Efter 15. oktober vil vi gå hen og sige pænt goddag til 111, 80 og 178 
Og den 15. november flytter 152 ind.  
 
Indkøbsvogne 
Vi har et problem med at området flyder med indkøbsvogne. Vi har set en af vores beboere Mark 
gå med vogne ofte, og vi har været på besøg hos Mark flere gange angående dette emne. Mark 
siger, at han ikke har taget nogle. Der bliver skrevet på Facebook, at der er et problem, og hvis 
problemet ikke bliver løst kontakter Line Østjysk Bolig.  
 
Indkøb for ressourcer  
Vi havde snakket om at plante træer, men det er for sent på året at plante tæerne nu. Skal vi købe 
sprut til fester for pengene? Line vil gerne at vi bruger 1000kr. På andet end sprut. Vi vil gerne 
sætte sprit op i vaskehuset. Line kontanter Østjysk Bolig.  
Vi vil gerne købe: 

• Cola, Faxi kondi og andre sodavand, som nemt bliver drukket. Vi skal passe på, at 
sodavanden ikke bliver for gammel.  

• Derudover vil vi gerne bruge penge på sprut, men ikke alle pengene.  

• Cirka 700kr til spil.  

• Sprit til vaskehuset 

• Stang til at vaske vinduer.  
 
Vores konti 118 
Beboermøder 500kr 
Aktivitet 4.975kr. 
Bestyrelses rådighedsbeløb 3.308kr 
 
Situationen i Østjysk Bolig 
Vi tænker, at vi skal melde ud, at vi godt er klar over situationen i Østjysk Bolig på Facebook. Vi ved 
ikke noget, men når vi ved noget, skal vi nok give besked. Line laver opslag.  
 



 
Ryste sammen aften 
Vi ændrer ryste sammen aften til at være her på Bymosevej på grund af Corona. Vi bestiller noget 
mad og drikker nogle drinks.  
 
Vinduespudsning ved Jacob 
Jacob bor ikke rigtigt herude mere, så vi vil ikke forære ham en stang. Vi vil gerne købe en stang til 
vinduesvaskning. Vi tænker, at vi vil købe en stang, som Jacob kan låne, når han skal vaske vinduer. 
Så stangen ejes af bestyrelsen.  
 
Information til beboere, der ikke kunne være med til generalforsamlingen.  
Line laver et opslag. 
 
Manglende husnumre 
Line tager kontakt til Østjysk Bolig ang. manglende husnumre i 2-værelses.   
 
Oprydningsdag 
Vi har snakket om at have en oprydningsdag, hvor vi samler affald i området. Vi starter projektet 
op næste år – måske i marts. VI føler ikke, at der er meget affald ud lige i øjeblikket.  
 
Andet 
Velkomstflyer 
Louise og Sara vil oversætte velkomstflyeren til engelsk.  
 
Hund 
Der er nogen, der tager deres hund med ind i vaskerummet.  
 
Vaskehuset 
Vi skal overveje at give vaskehuset en lille overhaling.  


