
Referat af afd. bestyrelsesmøde d. 6-4-2022      
Tilstede: Trine, Hanne, Sanne og Kirsten. 

 

1) Referat af afd. bestyrelsesmøde d. 9-3-22 
2) Nyt fra ØB: 
- Nyt om Østjysk Boligs fremtid: 

”Det kommissorium, Lejerbo pt. arbejder efter, udløber den 31. marts 2022, og i oktober     
       2021 fik vi besked om, at kommunen derefter agtede at lade Østjysk Bolig administrere     
       af Lejerbo frem til udgangen af 2026. Denne beslutning har været i høring, hvor  
       repræsentantskabet bl.a. afgav høringssvar. Kommunen har nu besluttet, at  
       kommissoriet skal forlænges frem til 31. august 2022. Dermed udskyder kommunen  
       den endelige beslutning omkring  administration. Årsagen er, at politiet fortsat er i gang  
       med at efterforske den mulige svindel, der er blevet begået. Og før den efterforskning  
       er slut, kender man ikke de fulde økonomiske konsekvenser for Østjysk Bolig”. 
        
- Ang. grøn/ hvid vedligeholdelse: En gartner/ firmaet Tolstrup har vundet udbuddet i alle 

ØB´s afdelinger. Firmaet Snevagten har vundet udbuddet på snerydningen i Skanderborg 
Kommune/ Ry 

 
-   I ØB´s nyhedsbrev er der en opdatering af, hvordan det går med undersøgelse  

          af el- lade standere. Teksten er vedlagt som bilag 1. 
 
3) Relevant nyt fra Organisationsbestyrelsen 

Der ligger et nyt referat fra d. 15-3, men der er ikke noget, der skal refereres her. 
 

4) Ingen indkomne forslag. 
 

5) Opgaver siden sidst: 
- Fliser flyttes/er flyttet fra træerne v. Fælleshuset 
- Legehus, vippe og kolbøttestativ er nu bestilt, og ankommer til maj. Da vores tidligere 

leverandør var en del billigere end øvrige på markedet, kunne der også blive plads til en 
redegynge i budgettet. Med de nye leverandører har vi desværre måttet tage gyngen ud 
af ligningen. 

- Om B-ordningen. Vi afventer fortsat, at Søren Voigt kontakter os, så vi kan diskutere den 
praksis, der er omkring ordningen. Har vi ikke hørt fra ham inden næste afd. bestyrelses-
møde, kontakter vi igen. 

- Planer for myrebekæmpelsen er meget snart på plads, og Tommy køber 3 sprøjter til 
formålet. Vi starter op i maj. I hører nærmere. 

- Vi/ Trine køber en ny krøl- haveslange til havegruppen.  
 

 



6) Arbejdsdag d. 7-5 -22 
Der er vedlagt en invitation til den årlige arbejdsdag som bilag 2. 
 
 

7) Markvandring d. 6-4-22 
Referat fra vandringen er vedlagt som bilag 3. 

 
Evt.: 

- Vi arbejder på at finde/ købe en sækkevogn med massive hjul. Alle dem vi har mangler 
luft, og ventilerne er der ikke mere. 

- Næste mødedatoer: D. 4-5-22 (Hos Hanne kl. 19.00)  
        d. 9-6-22 (I Fælleshus kl. 16.00) 
 
   For referat,-  Kirsten 

 
 

 


