
 

Referat – Afdelingsbestyrelsesmøde d. 03-11-2021 
Til stede ved mødet:  Jonas, Lærke, Anders og Mette 

1 Valg af dirigent Anders 

2 Valg af referent Mette 
3 Godkendelse af referat fra 

sidste møde 
Godkendt 

5 Behandling af 
forslag/emner 

1. Beskeder til/fra administrationen Østjysk Bolig. 
a. Beboerne får pt. ikke info om beboerdemokrati mm. 

Derfor vil bestyrelsen arbejde videre med at lave en 
pjece til nytilflyttere. Pjece skal indeholde info om: 

i. Skraldeøer og Madamskrald 
ii. Vaskehuset 

iii. Facebooksiden og østjyskbolig.dk 
iv. Beboerdemokrati og bestyrelsesarbejde 
v. Årshjul for arrangementer 

vi. Praktisk info: Hvem skal man kontakte? 
b. Lejerbo’s administrationen af Østjysk Bolig er 

forlænget til 31/3-2022. 
2. Beskeder til/fra driftscenteret 

a. Erik Bendsen har overtaget ansvaret som 
varmemester for vores afdeling. 

b. Hækken ved 95 er blevet klippet. Generelt er 
kvaliteten af pasningen af grønt-arealerne 
forbedret. 

c. Vinduerne er blevet vasket. Bestyrelsen har klaget 
over kvaliteten og været i dialog med firmaet, som 
derefter har udbedret manglerne. 

d. Valg af grøn- og hvid-vedligehold. 
i. Bestyrelsen ønsker almindelig hvid 

vedligehold og mellem grøn vedligehold af 
vores arealer. 

3. Beskeder fra repræsentantskabet 
a. Kommende møde i november, hvor den forlængede 

administrationen af Østjysk bolig af Lejerbo vil blive 
diskuteret. 

b. Vi ønsker at organisationsbestyrelsen arbejder på 
info til beboer omkring beboerdemokratiet for at vi 
kan styrke dette. 

4. Beskeder fra kasserer 
a. Claus Leiszner har sendt formularer vedr. 

kassererarbejde, udlæg mm. Mette har gemt 
dokumenterne i googledocs mappen til resten af 
bestyrelsen. 

5. Beboerhenvendelser 



a. Ingen 
6. Vaskehuset 

a. Der har været problemer med vandlåsen, hvilket er 
blevet fikset. 

7. Facebooksiden 
a. En ny seddel med reklame for vores uofficielle 

facebook-gruppe laves for at få flere med i gruppen. 
8. Arrangementer 

a. ARoS rundvisning d.7/11 
i. Der er 7 tilmeldte og 18 ledige pladser per 

dags dato.  
ii. Der laves et facebook opslag med 

opfordring til at deltage. 
b. Julearrangement 

i. Vi afventer dato for lån af fælleshuset af 
afd.3. 

c. Årshjul planlægges med følgende arrangementer: 
i. Julehygge - December 

ii. Bowling - Februar 
iii. Påskehygge - April 
iv. Skraldedag - Juni 
v. Sommergrill - August  

vi. Generalforsamling - September 
9. Andet 

7 Valg af fremtidige 
mødedato 

Dato endnu ikke fastlagt, men det kommende møde bliver i 
januar 2022 

 
 

-  


