
REFERAT 

Møde i afdelingsbestyrelsen afd. 78 den 22.6.21 

Til stede: Nasir, Hanne, Bjartur, Kent, Lene, Hans Henrik (ref.) 

Dagsorden/ved bestyrelsesmøder 

1. Driften plus opsamling af beslutninger:  

Folk parkerer på handicappladserne. Det er en skam fordi der skal være plads til ambulancer. Der 

skal være plads til at store biler (med transport af folks børn) kan vende. Og der skal selvfølgelig 

være ledig plads den dag en handicappet person har brug for at parkere. Det er lidt en æressag at 

overholde reglerne. Desuden må man ikke parkere sin bil overfor affaldspladsen, fordi det spærrer 

for skraldebilen. Skal vi prøve at få ØB til at holde justits? Kent kontakter dem. 

 

Der står mange cykler uden luft i dækkene og fylder op i cykelskurene. Vi henstiller at ejerne 

sætter dem ned i cykelrummet i kælderen. Desuden henstiller vi at forældrene lærer deres børn at 

sætte deres cykler på plads, så de ikke er i vejen for de andre beboere. Der må ikke stå 

barnevogne i cykelskurene og i cykelrummene. Dog må der gerne stå barnevogne i cykelrummene 

i kælderen i nr. 21. Vi beder ØB om en oprydning i kældre og cykelskure snarest. Hans Henrik 

kontakter. 

 

Diskussion af at få opstillet en pakkeboks på vores grund. Firmaet har mange dårlige anmeldelser 

på Trustpilot, så vi dropper det. 

 

Lene foreslog at lave en pædagogisk plakat om affald og vil selv lave den. 

 

Er vinduerne i vindfanget med i kontrakten om trappevask? Er bankning af måtter? Hanne 

kontakter ØB. 

 

Nasir og Hans Henrik agter at sætte en plakat op ved affaldsrummet. Formålet er at holde 

området udenfor fri. 



 

2. Beboerhenvendelser: 

 

3. Bemærkninger til udsendt post: 

 

4. Nyt fra Administrationen/Organisationsbestyrelsen 

Der har været orienteringsmøde i Aarhus for medlemmer af afdelingsbestyrelserne. Der ligger et 

udmærket referat for mødet på ØB’s hjemmeside. 

 

5. Regnskab/Budget 

 

6. Aktiviteter 

Vi vil gerne opstille et lille hegn i træ på næste arbejdsdag. Det er ved gavlen af 21A foran 

bænkebordet. Det er for at få læ og fred for indkig. Vi afventer om ØB godkender projektet. Prisen 

bliver cirka 800 kr. 

 

7. Eventuelt 

Der ligger en virkelig god vejledning i at vedligeholde vores lejligheder på ØB’s hjemmeside. 

https://www.oestjyskbolig.dk/Files/Images/2018-06-Juni/Vedligeholdelsesvejledning.pdf 

(Gå ind under ”Værd at vide” dernæst ”Vedligeholdelse…” i venstre side, og så kan den vælges.) 

Der kan eventuelt spares tusindvis af kroner ved at bruge den 😊 

 

8. Aftale næste møde 
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