
Referat – afdelingsbestyrelsesmøde d. 17.08.22
Til stede ved mødet:
Morten
Lærke
Jonas
Anne
1 Valg af dirigent Morten
2 Valg af referent Lærke
3 Godkendelse af referat fra

sidste møde
Godkendt

4 Behandling af forslag/emner 1. Beskeder fra/til administrationen Østjysk Bolig
a. Vibeke sender invitation til afdelingsmøde

ud
Den 21/9 kl 19:00

b. Spørgsmål til administrationen
Bestyrelsen vil kontakte administrationen
med henblik på at få en vejledning til brug
af vedligeholdelseskontoen, samt en
introduktion til brugskontoen.

2. Beskeder fra/til driftscenteret
Der blev til sidste møde snakket om følgende:

a. Beskeder til driftscenteret
Jonas kontakter driftscenteret

i. Cykelstativerne ruster.
ii. Der ønskes en ny cykeloprydning.

iii. Bænkenes dækplader bag 105
rækken har taget skade.

iv. Evaluering af rod efter
hækkeklipning og generelt efter
grøn oprydning.

v. Bestyrelsen vil gerne vide om man
kan ophænge lommer til sedler på
døren til vaskehuset.

b. Tegl er blevet fikset
c. Vinduesvaskning

Driftscenteret blev kontaktet omkring
manglende vinduesvaskning, ingen
respons, men det bemærkes at det er
fjernet fra budgettet.

3. Beskeder fra repræsentantskabet
a. Intet nyt.

4. Beskeder fra kasserer
a. Intet nyt.

5. Beboerhenvendelser



a. Ladestander ved vaskehuset
En beboer har henvendt sig om spurgt
hvem der betaler ladestationen ved
vaskehuset. Bestyrelsen kontakter
administrationen om dette.

6. Vaskehuset
a. Kompressor Vejledning

Lamineret og ophænges.
b. Facebook information

Ophænges på døren.
7. Facebooksiden

a. Intet nyt.
8. Arrangementer

a. Evaluering sommerhygge 14/08-22
Der var 5 fremmødte, hvoraf 3 var i
bestyrelsen.
Selve begivenheden var hyggelig.
Invitationen kom lidt sent ud da der var
sommerferie.

b. Afdelingsmødet 21/9
i. Når invitationen kommer på mail,

vil vi også skrive på Facebook.
ii. Anne forbereder årsberetning

iii. Lærke forbereder
budgetgennemgang

iv. En seddel vil blive hængt op på
døren i vaskehuset

v. Der vil være pizza 18-19 og møde
fra kl 19.  Frist for tilmelding den
19/9.

5 Evt. a. Referater skal huskes at sendes til Østjysk
b. Engelske versioner af invitationer og

informationer
Fremover vil bestyrelsen forsøge at inkludere
information på engelsk.

c. Budgetmøde 17/8
Jonas, Anne, Morten og Lærke var til stede. Der
var en fin gennemgang af det kommende budget.

6 Valg af fremtidige mødedato Næste møde er afdelingsmødet den 21/9.


