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Bestyrelsesmøde 02.03.2021 
 
Tilstedeværende 
Christina, Line, Louise (med online), Sara og Helle 
 
Godkendelse af referat 
Godkendt  
 
Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 
 
Valg af ordstyrer 
Christina opstillet og valgt. 
 
Fester 2021 
I forhold til planlægning, vil vi gerne have nogle datoer for potentielle fester i efteråret. 
NB: Vi er opmærksomme på, at det slet ikke er sikkert, at vi kan komme til at holde fester til 
efteråret. Foreløbige fest datoer er som følger:  

- 25 september 2021, ”Tur de chambre” 
- 6. november 2021, Halloween-fest 
- 29. januar 2022, Julefrokost 

 
Datoerne skriver Line ind i ”Velkomst Flyeren 2021-2022”og sender den derefter ud til resten af 
bestyrelsen til gennemlæsning. 
 
Hylder og kasser 
Der skal købes en hylle mere til kælderrummet - en magen til de to vi allerede har. Det projekt 
kræver en bil, så det må udskydes foreløbigt.  
Der ud over skal der indkøbes 3 nye klods-kasser til at lave yderlige sortering af vores ting i 
kælderen. Kan købes i Bilka ved lejlighed. 
 
Vaskehuset 
Vi har fået lavet og fremstillet info-skilte til vaskerummet - de skal hænges op. 
Desuden vil bestyrelsen gerne have ”brug-af-vaskemaskinerne-tavlerne” opdateret.  
Det ville være ideelt at få nogle nye fra producentens side, så vi får vejledningsskema og 
piktogramtegninger, der passer til vores maskiner → Ligegyldigt hvad så vil vi selv skulle lave info 
omkring ”how-to” mht. reservering.  
Line skriver til Thomas. 
 
Oprydningsdag 
Fælles dag med oprydning af området → Forårs rengøring af cykelskurene? 
Vi oplever problemer med en enkelt beboer, der sviner meget mht. cigaretskods, som bliver smidt 
på jorden → Line skriver lige til Thomas og gør ham opmærksom på det.   
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Hej til naboer 
Vi har tre nye beboer, der flytter ind i marts, de skal bydes velkomne til efter d. 15.03. 
Det står Line og Sara for.  
 
Regler og vilkår på engelsk? 
Line har udformet nogle konkrete regler og vilkår i forbindelse med de forskellige ting, man kan 
låne af bestyrelsen. De skal oversættes til engelsk → Det står Louise for. 
 
Projekt; Blomsterkasser 
Sara har været i gang med at lave overslag på, hvad projektet med alle dets udgifter vil koste - det 
ser Line og hende på sammen her efter. 
 
(Vi går lige og ser tiden lidt an mht. om, der kommer noget forårs-tilbud i nogle af havecentrene.) 
 
Tryghed i området 
Vi oplever desværre, at der er flere af vores beboer, der udtrykker en vis uro og utryghed omkring 
at bo her ude. Det kommer nok desværre i forbindelse med, at vi de sidste halve år har haft nogle 
ubehagelige og negative oplevelser med bl.a. tyverrig, larm og hærværk.   
Det er en meget kedelig tendens og rigtig ærgerlig for de beboerne, som oplever utrygheden.  
Vi fra bestyrelsens side vil derfor igen forsøge, at gøre opmærksom på ”Nabo Hjælp” tilbuddet, 
som, foruden at være gratis, er et rigtigt fint signal.  
De beboer, som allerede har meldt sig ind i ”Nabo Hjælp”, er rigtig glade for det - det skaber en 
tykhed og ro i maven, at vide man har en uudtalt social kontrakt med sine naboer om, at her 
passer vi på hinanden.  
Det ville altså vi rigtigt fint, igen at gøre beboerne opmærksomme på dette glimrende tilbud.  
 
Blød plast – affald.  
Vi har fået en mail fra en beboer, der er træt af, at der bliver smidt blød plast i containeren til hård 
plast. Vi som bestyrelse kan desværre ikke tilbyde at sætte en container mere op, da vi tidligere 
har været i dialog med Østjysk Bolig vedrørende containere til yderlige affaldssortering, og fået nej 
til dette. 
 
Eventuelt 
Skribent: Helle træder ned fra posten som skribent, Sara overtager posten.  

 
Facebook-Gruppen: Vi skal huske også at lave positiv og glade opslag på vores Facebook gruppe, 
dels så folk er informerede om hvad bestyrelsen går og laver, og dels så det heller ikke altid er 
negative reprimander.  

 
Lågen ned til kolonihaverne: Der er nogen som har sat en stor kæde med lås op på lågen mellem 
kolonihaverne og ungdomsboliger. Det er lidt mystisk - vi ved ikke, om det er nogle private 
individer, der har gjort det, eller om det er en bevidst handling fra fællesskabet i kolonihaverne. 
Line skriver til ØB og hører, om de har nogen kontakt med kolonihaverne.  
 
Næstemøde: 06.04.2021 kl. 18:00, hvis ikke andet aftales.  


