
Bestyrelsesmøde 9/2 2021 – Afdeling 12 - Bymosevej 
 
Tilstedeværende 
Line, Sara, Louise og Christina 
 
Valg af ordstyrer 
Sara 
 
Godkendelse af referat 
Godkendt 
 
Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 
 
Hej til naboer 

- Alle dem fra sidst 186, 84, 85, 105, 72 
- 101, 106, 116, 134 

Line og Christina går rundt og siger hej til de nye beboere.  
 
Sammenlægning 
Vi har modtaget en mail fra en ”bekymret borger”, som ikke er fra vores afdeling. Vedkommende 
vil have os til at stemme nej til sammenlægningen. Line skriver rundt til vedkommendes afdeling 
for at høre om de har fået samme besked.  
 
Skal vi sige ja til mødet om sammenlægningen? Vi vil gerne melde ud, at det økonomiske er en 
stor faktor i denne sammenlægning. Vi tænker, at vi gerne vil holde møde. Line kontakter dem.   
 
Mail 
Vi er kede af, at vi skal svare vores mails fra vores egne personlige mails. Vi vil gerne lave en 
afdelingsmail. Line snakker med Østjyskbolig.  
 
Vaskehuset 
Helle har fået opgaven med at skaffe plakater. Vi ved ikke om Helle har fået den plakat. Der er for 
mange plakater i vaskehuset, som ikke er korrekte. Helle har lavet en ny plakat, som er rigtig flot, 
vi skal bare have den hængt op i stedet for alle disse andre skilte. Line skriver til Thomas omkring 
vaskemaskinerne.  
 
Næste møde 
Næste møde er den 2. marts.  
Skal vi holde en ryste sammen aften i foråret? 
 
 
 
 



Eventuelt 
Kursusweekend 
Vi går ud fra at kursusweekend ikke er relevant i denne omgang. Morten siger, at der kommer en 
udmelding senere i denne uge.  
 
Nyt på Facebook 
Line vil gerne lave et opslag på Facebook angående de nye ting, der skal på Bymosevej, men vi 
mangler stadig nogle informationer angående P-vagt.  
 
Borde og bænke.  
Hvis vi har nogle penge i overskud, kunne vi købe nogle borde og bænkesæt til at stå sammen med 
vores blomsterbede.  
 
Regler og vilkår for udlån 
Line vil gerne lave et opslag for regler og vilkår for vores genstande på Facebook. Vi vil gerne 
begynde at lægge vaskebrikkerne ned i kælderrummet, når vi indsamler den fra folk.  
 
Udlæg 
Louise laver udlæggene for vores aftensmad.  
 
Skrald 
Der er en, som stiller sit skrald udenfor, og det tiltrækker rotter. Vi tænker, at vi vil opsøge 
vedkommende. Line og Christina banker på.  
 
Parkering.  

o Q-park har reelt set hele året til at sætte skilte op. Plus der er sne for tiden, så vi 
kan ikke få tegnet båse. Vi ved ingenting. Vi får ikke noget at vide.  

 
Velkomstflyer 
Den engelske velkomstflyer er færdig!  
 
Blomsterprojektet 
Vi skal have hjælp til at tage cykelstativerne ned. Line hører sin ven ad.  
 
Line skal:  
Line skal skrive en mail til Lene angående Østjyskboligs hjemmeside.  
Line skriver til Thomas omkring vaskemaskinerne.  
Line skriver rundt til vedkommendes afdeling for at høre om de har fået samme besked vdr. 
Sammenlægningen.  
Sige hej til beboere med Christina samt vedkommende med skrald. 
Line hører sin ven ad angående blomsterprojektet.   
Line laver opslag vedrørende regler og vilkår for udlån.  
Line køber klistermærker og en kurv til  
Line skal lave mærker til dymoen på engelsk. 
 


