Bestyrelsesmøde torsdag den 30.9.2021
Tilstede: Nasir, Hanne, Lene, Hans Henrik, Tanja, Gisela (supl.), Kent (supl.)
Hans Henrik blev valgt som formand
Tanja meldte sig som referent.
Lene påtager sig at hænge referater op i opgangene.
Næste bestyrelsesmøde blev aftalt til torsdag den 28.10., kl. 19.
Nyt
Hans Henrik kunne berette, at John Duedal havde foreslået at Hans Henrik blev medlem af
Repræsentantskabet, og at John Duedal blev suppleant. Sådan blev det aftalt.
Kontakt til Østjysk Bolig fremadrettet
Hanne tager sig af alt angående rengøring, vindfang- og vinduesvask i opgangene.
Hans Henrik tager sig af alle øvrige henvendelser.
Du kan som beboer henvende dig til bestyrelsen, hvis der er noget du undrer dig over, synes kan blive
bedre, med mere.
Opfriskning af gæsteværelset
Hanne og Gisela køber nye billeder og puder til gæsteværelset.
Socialt samvær/arrangement
Kent er tovholder for bygning af redekasser til fugle. Det er for børn, deres forældre og dem der ellers har
lyst. Bagefter serverer vi æbleskiver med tilbehør. Tanja står for indkøb af æbleskiver, tilbehør og
drikkevarer. Det sker lørdag den 23.10.21 klokken 12 i kælderen 21A.
Juletræer
Vi vil prøve med højere træer i år. Hans Henrik aftaler med Stefan og Tommy, at de skal være op til tre
meter høje, og de skal stilles op i god tid inden den 1. december. Vi skal også have skaffet længere
lyskæder.
Gyvelstuen
Tanja foreslog vi kunne lydisolere Gyvelstuen, fordi akustikken er dårlig. Hans Henrik vil prøve at finde en
pris før vi tænker mere på det.
Microsoft 365
Hans Henrik fortalte om Microsoft 365. Foreløbig vil Nasir have det installeret. Man kan arbejde på sin PC,
tablet og mobil med de samme dokumenter. Desuden kan vi dele dokumenter i bestyrelsen.
Eventuelt
Boligforeningen tog referat fra vores afdelingsmøde. Det var et godt og udmærket beslutningsreferat. Vi
savnede at boligforeningen sendte referatet til os, før de gjorde det offentligt. Hans Henrik vil minde
boligforeningen om det næste år.

Ry, den 14.10.21
Tanja og Hans Henrik

