
 
DAGSORDEN 

Afdelingsbestyrelsesmøde d. 3. august 2022 kl. 19 i Fælleshuset 
 

Valg af referent  
Lene 

Godkendelse af referat fra 
d. 1. juni 2022 

Godkendt 

Mødedeltagere  
Anne ,Sif, Ellen, Jonas, Henrik, Rose og Lene 

 

Punkter til drøftelse og beslutning 
Henvendelser fra beboerne? Grøn vedligeholdelse: 

Klage over manglende hækklipning og vedligeholdelse 
af bede. Beboeren vil sende klagen videre til Torben 
Brandi. 

 
Vores plejeplan kan ses her: 
https://www.oestjyskbolig.dk/Files/Images/2022-06-
juni/Plejeplan-Tolstrup-Mellem.pdf 

Andre: Ingen. 
 
Pleje af græs og buske er mangelfuld. 
Anne kontakter Torben 
 
 
 
 

Drøftelse om forslag vedrørende 
A eller B-ordning 
 

Anne har d. 22. juni 2022 fået svar fra Katrine, jurist hos ØB.  
 
Skal vi stille et forslag til afdelingsmødet omkring skifte fra B- til A-
ordning? 
 
Der er både ulemper og fordele ved både A og B ordning 
Vi vil bede om at få udarbejdet et budget for det til budgetmødet den 
15-8 
 
 
 

Opfølgning på 
beboerforespørgsel vdr. 
trafikspejl og parkering 

Sif har fået svar fra Torben Brandi d. 14. juli 2022.  

Skal der følges op på svaret? 
 
Ingen trafikspejle, behovet er ikke stort nok. 
Ønsket om gule streger ved kantsten kan ikke imødekommes, det står 
i vejreglerne, at der ikke må parkeres indenfor 10 m. af nærmeste 
kryds eller udkørsel 
Henrik kontakter Aarhus kommune.   
 
 

https://www.oestjyskbolig.dk/Files/Images/2022-06-juni/Plejeplan-Tolstrup-Mellem.pdf
https://www.oestjyskbolig.dk/Files/Images/2022-06-juni/Plejeplan-Tolstrup-Mellem.pdf


Afdelingsmøde: 
mandag d. 12. september 

Claus fra ØB er dirigent og økonomifremlægger. Lene tager referat. 
 
Forslag skal indsendes senest d. 29. august 2022 kl. 12.00  
 
 
 
 

Budgetmøde:  
mandag den 15. august fra kl. 17-
18 hos Østjysk Bolig 

Hvem deltager? 
 
Sif, Jonas, Lene og Anne? 
 

Arbejdsdag til gennemgang af 
Fælleshus 

Ny dato? 
 
Udsættes til ny bestyrelse. 
 
Lene bestiller 2 nye askebægre til udendørsbrug. 
Ellen køber nye måtter til fælleshus. 

Bolte til havelåger – status?  Der kan stadig hentes nye bolte ved Rose i nr. 8 
 

Opfølgning på opgaver 
Udskift plexiglas i infoskabe 
(Henrik)  
 

 
Der mangler stadig udskiftning af et plexiglas. 

Seddel til ophæng i Madam 
Skrald (Anne og Sif) 
 

Kommer snarest 

Madam Skrald: Ny kode (Rose 
og Dennis) 
 

 
Nøgleboks fjernes 
 
 

 

Nyt fra udvalgene 
Velkomstudvalg 
 

 
Ny udlejning den 1-8, de får besøg snarest  

 
 
 

Aktivitetsudvalg 
 
 
 
 

 
Udflugt d. 6. august til Djurs Sommerland 
 
 
 
 

 

 

 

 



Eventuelt 
 

Ødelagte skilte 
Opretning af volleyboldbane. 

Trailerstang. 
Sif kontakter rette vedkommende 

 
Undersøger poppeltræ ved fælleshus (syg?). Dennis 

 
Rose kontakter Mariane angående hegn ved hendes have, og begrønningsprojektet.   

 
 
 
 

 


