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Bestyrelsesmøde 
 
Tilstedeværende 
Christina, Line, Louise, Sara og Yasmin 
 
Valg af ordstyrer 
Sara 
 
Godkendelse af referat 
Godkendt 
 
Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 
 
Regler for fælleshus 
Ungetilbuddet har kontaktet os omkring at få opdateret reglerne for fælleshuset. 
Ungetilbuddet har hængt de tider de er i fælleshuset op. 
Yasmin og Line vil formulere nye regler baseret på en snak med Ungetilbuddet. 
 
Repræsentantskab 
Line beretter om repræsentantskabsmøde. 
Der blev snakket om muligheden for at få reserveret et beløb til fx slibning af gulv til brug un-
der ens opsigelsesperiode, men dette er desværre ikke muligt. 
Håndværkerafdelingen i Østjysk Bolig vil formentlig blive afviklet i kommende fremtid. 
 
Regnskabsmøde og budgetmøde 
Louise gennemgår regnskabsmøde for regnskabsåret 2021. 
Der er budgetmøde for regnskabsåret 2023 i uge 33. Line aftaler et tidspunkt. 
 
Sankt Hans 
Der skal indkøbes skumfiduser, kiks og chokolade samt pølser, brød, dyppelse og engangsgrill. 
Line køber ind. 
 
Sommerfest 
Der afholdes ikke sommerfest, da den logistik ikke er muligt. 
 
Det er fra administrationen givet besked om, at arrangementer, hvor der bliver serveret alko-
hol, kun er for beboere på Bymosevej. Det vil sige der IKKE må deltage udefrakommende, hel-
ler ikke tidligere beboere. 
 
Kælderen 
Vi skal have flyttet alle vores ting i fælleshuset ned i kælderen inden renoveringen. 
Dette gøres af første uge i juli. 
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Afdelingsmøde 
Simon har meldt sig ud af bestyrelsen. 
Louise flytter ud af afdelingen inden næste afdelingsmøde. Sara vælges som kasser indtil næ-
ste afdelingsmøde. 
Sara genopstiller ikke. 
 
Renoveringen af fælleshuset er gået i gang, når der skal holdes afdelingsmødet. Der skal der-
for findes andre lokaler eller arrangeret at det kan afholdes online. Line kontakter ØB. 
Vi vil foretrække mødet bliver afholdt i uge 37. 
 
Tømning af vaskehus 
Der er hul på nogle slanger i vaskehuset, som bliver ordnet af driftcenteret, hvorefter der skal 
gøres rent af professionelle. 
Vaskehuset skal tømmes for glemte sager. 
 
Line og Sara tager d. 3/7 
Christina og Yasmin d. 7/8 
 
Vi vil gerne købe en sæbedispenser og en papirholder til væggen i vaskehuset samt en knage-
række til kosten. 
 
Eventuelt 
Der er gået meget langt mellem græsslåningerne, hvilket der vil blive kigget på af driftcente-
ret. 
 
Bestyrelsen holder sommerferie i juli. Næste møde arrangeres til d. 2/8 kl. 19. 
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