
Referat – afdelingsbestyrelsesmøde d. 02/05/2022
Til stede ved mødet:
Bestyrelsesformand Anders Kaa
Bestyrelsesmedlem Jonas Kruhl
Bestyrelsesmedlem Lærke Ditlevsen
Bestyrelsesmedlem Anne Nelleborg Philipsen
Bestyrelsesmedlem Morten Frantz Søberg
1 Valg af dirigent Anders
2 Valg af referent Lærke
3 Godkendelse af referat fra

sidste møde
Godkendt

4 Behandling af forslag/emner 1. Intro til nye medlemmer
a. Anders introducerer hvad bestyrelsen kan

gøre, hvilke konti vi har adgang til, og
bestyrelsens egen google konto.
Morten og Anne er tilføjet til Facebook
siden.

b. Fordeling af ansvarsområder
i. Administrationen: Anders

ii. Driftscenteret og vaskehuset:
Lærke

iii. Facebook og beboerhenvendelser:
Anne

iv. Referent: Lærke
v. Kasserer:  Jonas valgt

vi. Repræsentantskabsmedlem: Jonas
valgt

vii. Repræsentantskabsmedlem
suppleant: Morten valgt

2. Beskeder fra/til administrationen Østjysk Bolig
a. Regnskabsmøde d. 5 Maj

Anders, Anne og Jonas forventer at
deltage

b. Ændring af PPV
Ændring fra 12 års post ang. hårde
hvidevarer, til i stedet at have en årlig
post, foreslået på markvandring.

3. Beskeder fra/til driftscenteret
a. Mail omkring tegl, cykelstativ og

volleyballbane
i. Tegl er stadig ikke fikset på

vestsiden af 95 rækken
ii. Nogle cykelstativer er gået i

stykker.



iii. En beboer påpegede at
volleyballbanen mangler
vedligehold og at nettet er gået i
stykker

b. Markvandring
Anders deltog i markvandring, hvor PPV
ændringen (punkt 2.b) blev foreslået.
Anders nævnte teglene der er i stykker.

4. Beskeder fra repræsentantskabet
a. Valg af nye medlemmer

Jonas valgt som medlem og Morten er
suppleant

b. Møde d. 24 Maj
Anders modtog mailen da han PT er
repræsentant, men Jonas er valgt som nyt
repræsentantskabsmedlem. Man er
automatisk tilmeldt og skal selv melde
afbud. Jonas forventer at deltage.

5. Beskeder fra kasserer
Ny kasserer er valgt siden Mette er afgået fra
bestyrelsen. Jonas er valgt.

6. Beboerhenvendelser
Der har ikke været nogen beboerhenvendelser.

7. Vaskehuset
PayPerWash blev kontaktet, og ændringerne fra
sidste afdelingsmøde er fuldført.

8. Facebooksiden
Intet nyt

9. Arrangementer
a. Påskehygge evaluering

Påskehygge var en succes. Der var 13-14
deltagere inklusiv bestyrelsesmedlemmer.
Fællesspisning fungerede godt, kan
overvejes til fremtidige arrangementer og
afdelingsmøder.

b. Næste arrangement: Skraldedag
Tovholder: Anders
Forventet i juni: mandag d. 13/6-22

5 Evt. 1. Forslag om en cykeloprydning
a. Driftscenteret kontaktes

2. Forslag til fællesmøde med Afdeling 3
a. Om fælleshus og Madamskrald (og andre

fælles emner)
i. Anders kontakter Afdeling 3



3. Der er utilfredshed med vinduesvask ordningen
a. Nuværende firma er Cklar Service
b. Der er kun blevet vasket vinduer én gang

siden det blev vedtaget i september 2020
i. Dvs. der er ikke blevet vasket

vinduer dette forår.
ii. Efter Cklar service vaskede vinduer

i efteråret 2021 måtte firmaet
komme en gang til, for at gøre
arbejdet ordentligt.

iii. Driftscenteret kontaktes
6 Valg af fremtidige mødedato 22/06/22

-


