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Bestyrelsesmøde 
 
Tilstedeværende 
Christina, Erik, Line, Louise og Sara. 
Mødet afholdes online. 
 
Valg af ordstyrer 
Sara 
 
Godkendelse af referat 
Godkendt 
 
Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 
 
Hej til Naboer 
Blev sidste gang udskudt, da der kun var indflyttet to nye. Der flytter flere ind d. 15/5, så hej 
til naboer vil ske efter det. 
Line og Erik går rundt d. 18. 
 
Larm fra grundejerforening 
Et hus der ligger lige op til ungdomsboligerne laver ofte larmende arbejde udendørs både ef-
termiddag og sen aften. 
Line og Christina vil gå over og snakke med dem i næste uge. 
 
Planteprojekt 
Ved sidste møde aftalte vi en plante dag den sidste weekend i Maj. Line vil spørge en ven, om 
han vil hjælpe ved tage cykelstativet ved vaskehuset ned inden. 
Det aftales at invitere beboere til kl. 12.30 lørdag d. 29/5. Vi mødes kl. 10 for at købe planter 
osv. Der bestilles mad til bestyrelsen til 11.15. 
Erik indkøber vand og øl. 
Sara tager håndsprit med. 
Line skriver opslag på Facebook og inviterer beboere. 
 
Vaskehuset 
Der skal aftales en dag for overhaling af vaskehuset. 
Det aftales til d. 6/6 kl. 12. 
 
Møde om fælleshus 
Line og Louise var de eneste beboere med til mødet med kommunen tidligere i dag. 
Renoveringen er stadig ikke godkendt. 
Der blev ønsket et møde med bestyrelsen når renoveringen er godkendt, som vi gerne vil del-
tage i. 
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Antallet af boliger i ungetilbuddet vil stige fra 8 til 20 beboere. Der vil åbnet for, at boliger kan 
gå til udviklingsforstyrrede personer og antallet af pædagoger er fordoblet. 
 
Episode, hvor politiet var involveret 
Politiet var på besøg hos en beboer i forbindelse med en episode. 
Andre beboere har været dialog men bestyrelsen såvel som politiet. 
Line har også været i dialog med Østjysk Bolig i forbindelse med episoden. 
 
Lås på storskrald 
Line skriver til Thomas omkring emnet, da vi ikke har hørt noget siden markvandringen. 
 
Parkeringsskilte 
Der er blevet sat nye skilte op, men de er stadig ikke helt korrekte. Skiltene ved grusvejen er 
ordnet, men dem ved fortovet er ikke. 
Line nævner det til Thomas. 
 
Renholdelse 
Line er blevet kontaktet af en journalist omkring budgetposten ’renholdelse’, som sagde, at 
den er høj i forhold til andre Østjysk Bolig afdelinger og landsgennemsnittet. Bestyrelsen ud-
talte sig ikke. 
Bestyrelsen står ikke for budgettet, men vil spørge til posten når næste budget skal godken-
des til september. 
Det nævnes for Thomas, at mange herude døjer med sølvfisk o.l. Problemer med myrer næv-
nes også. 
 
Eventuelt 
Næste møde aftales til d. 1/6 kl. 19. 
 
Til næste møde vil der snakkes om coronasituationen og fælleshuset i forbindelse med arran-
gementer for beboere. 
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