
 

 

 

Bestyrelsesmøde afd. 1 – Præstehaven 

Onsdag den 20. okt. 2021 

 

Afbud fra: Lone og Susanne T. 

Tilstede: Rino, Margit og Susanne J. 

 

Mødeleder: Susanne J 
Ref.: Susanne J 

 

 

1. Beboerhenvendelser. 

Intet. 

 

2. Til/fra drift/Rino. 

Roser ved indgangsdørene bliver plantet i efteråret. 

Roserne ved Viborgvej flyttes i efteråret. 

Rino indkøber grøftekantsblomser (frø) til såning i foråret. 

 

Vinduesvask varetages fremover af samme firma som vasker vores trapper. Næste gang bliver 

vinduerne vasket i uge 49-50, der kommer opslag med nøjagtig dato i opgangen inden vinduerne 

vaskes. 

 

Bude og post ringer ofte på for at komme ind i opgangene, Rino fortæller at der er udleveret nøgler 

til alle men at budfirmaet er et nyt fra Vejle, det kan være årsagen til at de ikke er kørt ordentligt 

ind. 

 

3. Til/fra administrationen. 

 Afdelingsbestyrelsen er blevet bedt om at informere beboerne om den nyeste udmelding vedr. 

administration af Østjysk Bolig. Det kan ikke være en afdelingsbestyrelsesopgave at informere om 

noget så væsentlig der vil kommer til at berører alle beboere, muligvis mange år frem. Der er 

enighed i afdelingsbestyrelsen om, at vi ikke hverken kan eller vil påtage os opgaven. 

 

Afdelingsbestyrelsen er ligeledes blevet bedt om at vælge plejeplan til udbud, umiddelbart ser vi os 

ikke i stand til at vurdere hvad der vil være rigtigst for os. På det grønne område har vi har nok det 

der svarer til den store pakke på nuværende tidspunkt. På den hvide område har vi tilsyneladende 

også det der svarer til en stor pakke. Men det er vigtigt for os at driften tager ansvar for 

plejeplanerne da det er dem der tidligere har varetaget den opgave. 

 

4. Evaluering af beboermøde. 

Det var det forkerte budget der blev fremlagt, det blev dog vedtaget med forbehold for at de 

ændringer der blev aftalt til budgetmødet rettes til. 

 



5. Nyt fra afdelingen. 

Der står en hel del uafhentet vasketøj i bestyrelseslokalet, det bliver smidt ud til næste møde i 

december så hvis nogen mangler noget tøj er det på tide at få det hentet. 

 

6. Nyindflytninger. 

En intern flytning og en nyindflytter. 

 

7. Juleudsmykning/juleaktivitet. 

Det besluttes at indkøbe juleudsmykning til opgangene og vaskekælderen for nogle af vores 

aktivitetspenge. 

Vi overvejer en juleaktivitet for beboerne. 

 

8. Evt. 

Intet. 

 

Næste møde er onsdag den 15. december. 


