
Referat – afdelingsbestyrelsesmøde d. 30/11 2020 
1 Valg af dirigent Anders er valgt 

2 Valg af 
referent 

Solveig er valgt 

3 Godkendelse 
af referat fra 
sidste møde 

• Rettelse til pkt 5.a: Vi har intet fælleshus - derfor blev det afvist, at 
beboeren kunne leje det. 

• Rettelse til pkt. 9.b: Frederik Munk Brønserud stopper i bestyrelsen 
(fremgår også af pkt. 5 i dette referat) 

• Referat godkendt 

4 Behandling af 
forslag/emner 

1. Beskeder fra/til administrationen Østjysk Bolig 
a. Ingen beskeder 

2. Beskeder fra/til driftscenteret 
a. Det gik fint, og der er blevet fjernet ca. 8 cykler. 

3. Beskeder fra repræsentantskabet 
a. Opfølgning på mødet d. 29. oktober 

• Drøftelse ang. sagen om den tidligere direktør: 
Der skal være en uvildig undersøgelse i Østjysk Bolig.  
Hvis han bliver dømt, så skal han betale 
sagsomkostningerne. Hvis han ikke bliver dømt, så skal vi 
selv betale + hans opsigelse, hvilket kan blive dyrt. 
Afklaring herom i August 2021. 

• Der bliver arbejdet med FN’s verdensmål. 
• På sigt skal der undersøges, om vi kan bruge fælleshuset 

i Bispehaven. 
4. Beskeder fra kasserer 

a. Idéen om engangsgrill stativer til bordebænkesæt droppet 
grundet pris.  

b. Der er blevet indkøbt tuscher og dymo. 
c. Der er blevet brugt ca. 5000 kr. til det coronavenlige 

”julearrangement.” 
5. Beboerhenvendelser 
6. Vaskehuset 

a. Nogle beboere har oplevet problemer med booking af vask. 
Grunden er, at payperwash har skiftet link. Hvis man går 
igennem payperwash.dk skulle der ikke være nogle 
problemer. 

b. Bestyrelsen laver et skilt med opmærksomhed omkring at 
spritte af, inden beboeren rører ved maskiner, håndtag og 
lign. i vaskehuset, så det bliver mere coronavenligt. 

7. Facebooksiden 
a. Henvendelse ang. vaskehuset. Se pkt. 6. 

8. Arrangementer 
a. Julearrangement – er pengene blevet refunderet? 

Meget vellykket ”arrangement.” Nogle beboere har ikke 
afhentet ”gaven.” Der kan blive skrevet et sidste opslag 



herom på facebooksiden. Beboeren der lagde ud må gerne 
videresende mailen til bestyrelsen, så det kan indgå i 
regnskabet. 

9. Andet 
a. Noget nyt fra Bolignet Aarhus? 

• De forsøger at lave et tilbud til os og vender 
tilbage, når de er klar med en pris for etablering. 
Bestyrelsen afventer orientering herom. 

b. Afdeling 3’s byggeprojekt 

• De har opstillet skilte med tegninger og beskrivelser 
med forslag til, hvad der skal laves. De har indtil på 
søndag til at komme med indsigelser.  

• De har fået penge til at forbedre området ifm. fejl 
og mangler.  

• Der er planer om at plant frugttræer i kanten og 
mere græsbeplantning. 

• Der skal laves en ny affaldsø med otte nye 
skraldespande nede ved fælleshuset. 

• Der skal laves 3-4 fire nye nedsunkne 
skraldespande ved både vaskehuset og 95’erne. 

• De vil gerne etablere grill ved nogle af terrasserne. 
Bestyrelsen mener, at dette er en god ide, men der 
skal gøres opmærksom på, at terrasserne tilhører 
afd. 26. 

• Der skal laves steppebede ved terrasserne. 

• De vil udvide dræn-søen, så det bliver en faktisk sø. 

• Formanden i afd. 26 kommer på mailliste.  
5 Evt. • Frederik Munk Brønserud stopper i bestyrelsen per dags dato. 1. 

suppleanten, Isabella Bøje, overtager nøglen til teknikrummet og 
opgaver ang. driftscenteret. 

• Opgaver ang. vaskehuset blev drøftet og orienteret om. 

6 Valg af 
fremtidige 
mødedato 

• Næste møde afholdes onsdag d. 13. Januar 2021 kl. 19 online. 

 


