
Afdelingsbestyrelsesmøde, d. 8. november 2021 
 
Tilstede 
Mathilde, Jakob og Tanja 
 
Fraværende 
Martin 
 
Dagsorden 

1. Siden sidst 
2. Konstituering 
3. Valg af pakke til grøn/hvid vedligeholdelse 
4. Julefrokost 
5. Evt.  

a. Udskiftning af brandalarmer 
b. Vaskehuset 

i. Vaskemaskinen 
ii. Affaldssække 

c. Sensorer til lys i skurene 
 
Mødereferat  
Ad 1)  
Der er blevet afholdt afdelingsmøde. Mathilde og Martin er blevet valgt ind i bestyrelsen, og Jakob 
er valgt som suppleant. Der har været indbrud i to af skurene for første gang.  
 
Ad 2) 
Vi er alle enige i, at vi gerne vil køre med en flad struktur, da vi er så få i bestyrelsen. 
 
Ad 3) 
Vi er alle enige om, at vi gerne vil have mellempakken til grøn/hvid vedligeholdelse.  
 
Ad 4) 
Vi opretter en Doodle, så vi kan finde en dato til julefrokosten. Vi kan ikke planlægge yderligere, 
før vi har en dato og ved, hvor mange der deltager. Vi holder et nyt møde i næste uge. 
 
Ad 5) 

a. Der er sat penge af i årets budget til udskiftning af brandalarmer. Vi har ikke hørt noget fra 
Østjysk Bolig endnu, og vi undrer os over dette. 

b. Vi har stadig problemer med, at der ikke bliver gjort rent i vaskehuset. Vi er interesserede i 
at undersøge, om vi kan få et rengøringsfirma på. 

i. Desuden er bakken til vaskemiddel fyldt med mørke belægninger, som vi 
ikke kan komme til at gøre rent. Rummet til flydende vaskemiddel er 



tilsyneladende stoppet til. Vi kunne godt tænke os at få noget service på 
maskinen og evt. få byttet bakken ud til en ny.  

ii. Der har ikke været affaldssække nede i vaskehuset i ca. 14 dage. Tidligere 
har varmemester/driftstekniker holdt øje med og udskiftet løbende. Er 
denne aftale stadig gældende? 

c. Lyssensorerne i skurene er meget følsomme. Vi vil gerne finde ud af, om dette kan ændres 
eller evt. udskiftes til kontakter. Det tænder også i dagstimerne, hvilket vi ikke helt ved, 
hvorvidt er nødvendigt.  
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