Dato: 30-09-2020

Dagsorden
1

Valg af dirigent

Mette

2

Valg af referent

Frederik

3

Godkendelse af
referat fra sidste
møde

Både referat fra sidste bestyrelsesmøde og ordinære afdelingsmøde
Godkendt

4

Valg af formand

5

6

Mette genopstiller ikke.
Anders opstiller, og vælges enstemmigt
Valg af
Anders fortalte hvad det går ud på.
repræsentant til
Der er møde 2 gange om året, hvor der vælges en repræsentantskabsrepræsentantskabe bestyrelse. Mødet tager ca 3 timer, og der er mad.
t
Mette opstiller, og vælges enstemmigt
1. Intro til nye medlemmer.
a. Navnerunde.
i.
Bestyrelsen introduceres for hinanden.
ii.
Carl-Emil er syg, og Isabella havde desværre ikke mulighed
for at deltage i mødet
iii.
Mette, Solvej, Frederik, Anders, Jonas er fremmødt, og
introducerer sig for hinanden
b. Bestyrelsens “sagsgang”, hyppige kontaktpersoner, Google Drevmappen osv.
i.
Logins mm introduceres (skal rettes online)
2. Fordeling af ansvarsområder.
a. Kontakt til administrationen Østjysk Bolig.
i.
Anders
b. Kontakt til driftscenteret.
i.
Frederik
c. Facebook og email ansvarlig.
i.
Carl-Emil
Behandling af
forslag/emner
d. Referent.
i.
Solvej
e. Bogholder.
i.
Mette
f. Vaskehus.
i.
Isabella (?)
g. Aktivitetsansvarlig.
i.
Jonas
3. Beskeder til/fra administrationen Østjysk bolig.
a. Spørgeskema undersøgelse af frivilligt engagement i almene
boliger.
i.
Der er modtaget et spørgeskema fra Boligselskabernes
Landsforening, på 6 spørgsmål.
4. Beskeder til/fra Driftscenteret.
a. Der rykkes endnu engang for cykeloprydning i cykelskurene.
b. Storskrald skal i Madam skrald. Man skal ikke ringe efter storskrald.
c. Mere hyppig tømning af pap- og glascontainer ønskes.
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5. Beskeder fra repræsentantskabet.
a. Der er ingen nye beskeder fra representantskabet
6. Beskeder fra bogholder.
a. Beboeraktivitets-penge penge på? (Spike-bowling, Petanque / Bull,
strygejern + strygebræt, engangsgrill stativer til bordebænkesæt),
nyt kongespil, flere bolde, banko-spil
Østjysk bolig har accepteret denne måde at bruge aktivitets-penge.
7. Beboerhenvendelser.
a. Der har ikke været nogen nye beboerhenvendelser
8. Vaskehuset.
a. Nøgle til teknikrummet i vaskehuset er udleveret til Jonas Gruhl.
9. Facebook-siden.
a. Der er ikke noget nyt
10. Arrangementer.
a. Evaluering af ordinært afdelingsmøde d. 8. sep. 2019.
i.
13 husstande mødte op. Bestyrelsen har internt evalueret på
mødet, og var generelt tilfredse med mødet.
ii.
God debat til mødet.
b. Julefrokost/“ryste sammen” arrangement for bestyrelsen
i.
Der foreslås paintball, escape-room, go-kart
ii.
Vi kigger videre på escape-room og fælles-spisning i
fælleshuset med god afstand
c. Fremtidige arrangementer i 2020/2021
1. Der må højst være 40 personer i afd 3’s
fælles-lokale
ii.
Julehygge/banko
iii.
fællespisning
11. Andet
a. Henvendelse fra Bolignetaarhus
i.
Mette har modtaget et fysisk brev fra bolignet aarhus, som
er internetudbyder, og som ønsker at sælge deres internet til
afdelingens beboer. Anders undersøger det nærmere
7

Valg af fremtidige
mødedato

Mandag den 26/10 kl 19 hos Jonas i 105H

