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Dagsorden 

1 Valg af dirigent Anders 

2 Valg af referent Mette 

3 
Godkendelse af 
referat fra sidste 
møde 

Godkendt 

4 Behandling af 
forslag/emner 

1. Beskeder til/fra administrationen Østjysk bolig. 
a. Organisationsbestyrelsen arbejder hen imod en mulig fusion 

mellem Østjysk bolig og Århus Omegn boligforening. 
Bestyrelsen i afd.26 er åben overfor ideen, men ser forslaget som 
pludseligt. Der ønskes en uddybelse af fordelene/tankerne bag 
denne mulige fusion. 

b. Håndteringen af afdelingsbestyrelsernes midler i Østjysk Bolig 
ændres til mere faste procedurer. 
Bestyrelsen mener det er en god ide med faste procedure for udlæg. 
Mette (kasserer) håndterer dette fremover. 

2. Beskeder til/fra Driftscenteret. 
a. Driftscenteret har taget kontakt til bestyrelsen i forbindelse med 

katte efterladenskaber i cykelskuret.  
Bestyrelsen har videreformidlet problemet til beboeren via 
facebook. Vi har ikke hørt om yderligere problemer fra 
driftscenteret. 

3. Beskeder fra repræsentantskabet. 
a. Organisationsbestyrelsen arbejder på en mulig fusion med 

boligforeningen Århus Omegn. Der tages stilling til mulig fusion i 
foråret til næste repræsentantskabsmøde. 

4. Beskeder fra kasserer. 
a. Regnskabet for 2020 er opgjort. Grundet covid-19 og dertilhørende 

restriktioner er der et tilbageværende på flere konti. 
b. En stor del af beboeraktivitets-budgettet er brugt på fælles-ting i 

vaskehuset i 2020. 
5. Beboerhenvendelser. 

a. Beboer efterspørger intern venteliste til afd.3’s boliger. 
Vi i bestyrelsen har ingen indflydelse på ventelisten til boliger i afd.3 
eller udlejning helt generelt. Vi kan dog oplyse, at for at søge en 
bolig i afd.3 skal man have en konto hos aarhusbolig.dk. Her kan 
man komme foran i køen til alle boliger i Østjysk bolig herunder 
afd.3, da man allerede har en bolig i boligforeningen. Man kan dog 
ikke komme på en intern venteliste til afd.3, da dette ikke findes. 
Beboer bliver kontaktet med en uddybelse. 

6. Vaskehuset. 
a. En beboer har oplevet at nogle vaskeprogrammer tager længere tid 

end normalt.  
7. Facebook-siden. 

a. Benyttes flittig. Der er en god og hjælpsom tone. 
8. Arrangementer. 
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a. Arrangementer i det kommende år? 
Online påskebanko -  d.31/3. 
Quizaften - dato ukendt. 
Sommerhygge/grillaften, hvis corona tillader det. 

9. Andet 
a. Noget nyt fra Bolignet Aarhus?  

Vi afventer stadigvæk tilbud. 
b. Papcontainerne er fyldte i hele afdelingen. 

Dette er et generelt problem efter jul og nytår. 
 

5 Valg af fremtidige 
mødedato 

Onsdag d.11/2-21 Online 

 
 
 


