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Bestyrelsesmøde 
 
Tilstedeværende 
Christina, Line, Louise og Sara. 
 
Valg af ordstyrer 
Sara 
 
Godkendelse af referat 
Godkendt 
 
Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 
 
Hej til naboer 
Der skal siges hej til nye naboer, der er flyttet ind mellem d. 1/7 og 1/8. 
Christina og Line går rundt d. 10/8. 
 
Afdelingsmøde 
Vi er endnu ikke indbudt til budgetmøde. 
Vi vil gerne forslå Østjysk Bolig at holde afdelingsmøde tirsdag d. 28. september, hvis muligt. 
Line skriver en mail om dette, samt hvad udsigten til budgetmøde er. 
 
Forslag til afdelingsmødet 
Følgende forslag vil blive stillet af bestyrelsen: 

- Lås til kælderrum (Louise skriver dette) 
- Hegn til storskrald (Line skriver dette) 
- P-kort, 3 stk. pr. lejelighed + ekstra til gæster (Line skriver dette) 

 
Hegn til kolonihave 
Vi vil snakke med Østjysk Bolig om hullet ned til kolonihaverne, som skal dækkes til. Hvis in-
gen løsning er i sigte, vil et hegn blive forslået til afdelingsmødet. 
 
Møde på engelsk? 
Der bor mange herude, som ikke snakker dansk, og en har spurgt, om det stadig er muligt at 
være en del af bestyrelsen. 
Som udgangspunkt skal dette være muligt, og hvis en, der ikke snakker dansk, meldes ind, bli-
ver bestyrelsesmøderne også på engelsk. 
Når vi reklamerer for afdelingsmødet på Facebook, vil vi skrive, at vi gerne holder møder på 
både dansk og engelsk, hvis det er nødvendigt. 
 
Optælling af kælderrum 
Der skal tælles op i kælderen med alkohol og sodavand ift., hvor meget der er blevet drukket 
til sidste fest, så vi kan planlægge næste gang bedst muligt. 
Der skal også ryddes op i ting, der skal i storskrald. 
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Sara og Line gør det d. 16. 
 
Pynt til Halloween + elefantsnot  
Der skal indkøbes pynt til Halloween. 
Christina og Line tager afsted i denne uge. 
 
Louise har en pakke elefantsnot, som hun gerne vil donere. 
 
Nye i bestyrelsen 
Vi vil gerne holde en infoaften en uges tid før afdelingsmødet, så eventulle interesserede i at 
stille op til bestyrelsen kan høre mere og den og dens arbejde. 
 
En dato fastsættes, når daten for afdelingsmødes kendes. 
 
Opsamling på festen 
Festen gik rigtig godt, alle hyggede sig, og der var ingen ekstraordinære situationer. 
 
Der skal købes kost og fejebakke, klude, viskestykker og håndklæder til rengøring og badevæ-
relser. 
 
Eventuelt 
Line og Louise tømmer vaskehuset 1/8, Sara og Christina tømmer det 5/9. 
 
Der skal en ny pære i kælderrum ved bestyrelsens rum. 
 
Der er åstedsforretning d. 26/8 kl. 11. 
Sara tilmelder sig selv, Christina og Line. 
 
Næste møde aftales til d. 7/9 kl. 19. 
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