
 

Referat – Afdelingsbestyrelsesmøde d. 29-09-2021 
Til stede ved mødet: Lærke, Anders og Mette 

1 Valg af dirigent Anders 

2 Valg af referent Mette 
3 Godkendelse af referat fra 

sidste møde 
Godkendt 

4 Introduktion til nye  
bestyrelsesmedlemmer 
samt fordeling af 
ansvarsområder 

En kort gennemgang af bestyrelsens arbejde, vores google 
drev+mail, uofficielle Facebook-gruppe og webzonen. 
Lærke fik udleveret en nøgle til teknikrummet. 
Fordeling af ansvarsområder: 

1. Administrationen: Anders 
2. Driftscenteret: Lærke 
3. Facebook og beboerhenvendelser: Jonas 
4. Vaskehuset: Mette 
5. Referent: Mette 

5 Valg af formand Anders genvalgt - enstemmigt 
6 Valg af 

repræsentantskabsmedle
m 

Mette genvalgt - enstemmigt 

7 Valg af kasserer Mette genvalgt - enstemmigt 

5 Behandling af 
forslag/emner 

1. Beskeder til/fra administrationen Østjysk Bolig 
a. Bestyrelsen ønsker at vide hvilke informationer 

nye beboere får ved indflytning omkring 
beboerdemokrati og bestyrelsesarbejde. 

2. Beskeder til/fra driftscenteret 
a. Tegl (3 stk.) på muren ved 95N er i stykker. 
b. Græsslåningen er blevet bedre, men bestyrelsen 

er stadig uforstående overfor at det bliver gjort 
i regnvejr, hvor der kommer kørespor og 
klumper af afslået græs på græsplænen. 

c. Hækken ved børnehaven/nr.95 mangler at blive 
klippet. 

6. Beskeder fra repræsentantskabet 
a. Ingen. 

7. Beskeder fra kasserer 
a. Der blev givet en status på de tre konti, som 

bestyrelsen råder over. 
b. Vi afventer svar fra Claus Leiszner vedr. brug af 

reguleringskontoen inden årsskiftet. 
8. Beboerhenvendelser 

a. Ingen. 
9. Vaskehuset 

a. Ingen problemer. 
10. Facebooksiden 



a. Endnu et opslag omkring en stjålet cykel. 
11. Arrangementer 

a. Afdelingsmødet d.14/9. 
Skuffende fremmøde, men god diskussion og 
debat vedr. forslag på mødet. I fremtiden 
ønsker bestyrelsen at indkaldelsen printes og 
afleveres i postkasserne, i håb om at dette kan 
afhjælpe det lave fremmøde. 

b. Fremtidigt ekstraordinært afdelingsmøde. 
Bestyrelsen ønsker et ekstraordinært 
afdelingsmøde i slut 2021/ start 2022 for at få 
flere bestyrelsesmedlemmer. 

c. Årshjul for arrangementer. 
På næste møde laves et årshjul for kommende 
arrangementer. 

12. Andet 
a. Afd. 3 har vedtaget på deres afdelingsmøde, at 

en hjertestarter skal installeres ved fælleshuset. 
7 Valg af fremtidige 

mødedato 
Onsdag d.3/11 kl.19 

 


