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Bestyrelsesmøde 
 
Tilstedeværende 
Anne, Christina, Line, Lisette, Nikita, Sara og Søren 
 
Valg af ordstyrer 
Sara 
 
Godkendelse af referat 
Godkendt 
 
Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 
 
Præsentation af medlemmer 
Alle i bestyrelsen præsenterer kort sig selv. 
 
Præsentation af bestyrelse 
Christina fortæller om bestyrelsens arbejde og dens råderum. 
 
Ny bestyrelse 
Der skal vælges ny formand og næstformand. Line og Christina fortsætter som hhv. formand 
og næstformand. 
 
Nikita vælges som skribent. 
 
Anne vælges som kasser. 
 
Der skal vælges to medlemmer til repræsentantskabet samt en suppleant. Line og Christina 
vælges som repræsentant og Anne vælges som suppleant. 
 
Afdelingsmødet 
Det diskuteres hvordan der kan tiltrækkes flere beboere til afdelingsmøderne. 
 
Det foreslås, at mødet kan afholdes på en dag og et tidspunkt, hvor der kan afholdes et socialt 
arrangement bagefter. 
 
Det foreslås også, at alle til mødet (og ikke bare bestyrelsen) præsenterer sig selv inden mø-
det går i gang. 
 
Skrald på parkeringspladsen 
Der skal indkøbes en skovl og en kost, så der kan ryddes op efter bl.a. glasskår o.l. så hunde, 
katte og cykler kan færdes mere sikkert. Specielt efter weekender ligger der meget skrald på 
fællesområderne. 
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Det vil foreslås grundejerforeningen at få opstillet en skraldespand ved legepladsen. 
 
Hej til naboer 
Bestyrelsen har førhen en gang om måneden opsøgt nytilflyttede for at sige hej og byde dem 
velkommen. Det blev stoppet, da folk ikke var interesseret og ofte ikke hjemme. 
 
Det blev derfor på sidste bestyrelsesmøde aftalt, at der skulle udarbejdes en lille flyer der kan 
ligges i nytilflyttede beboeres postkasser. 
 
Den samme information vil hænges op i vaskehuset og fælleshuset. 
 
Tømning af vaskehus 
Vaskehuset skal tømmes for glemte sager. 
 
Søren og Anne tømmer d. 9/10. 
Line og Lisette tømmer d. 6/11. 
Christiana og Nikita tømmer d. 4/12. 
 
Modernisering af vaskehus  
Christina udarbejder nyt materiel til at hænge op i vaskehuset med information om, hvordan 
der vaskes. 
 
Der skal indkøbes en ny spand til batterier og sættes skilt op. 
 
Bestyrelsen vil gerne købe stole eller en bænk, der kan skrues fast i væggen eller gulvet. Det 
foreslås også, om den ene væg skal males. Dette vendes med Østjysk Bolig. 
 
Kogeplader 
Der skal skiftes kogeplader og enkelte emhætter i uge 44. Ugen før modtager vi en tidsplan 
om, hvilke boliger der er planlagt at skiftes i hvilke dage. 
 
Nogle enkelt boliger har dog stadig ikke modtaget varsling i postkassen omkring dette. Line 
kontakter Andreas. 
 
Aktiviteter for resten af året 
Bestyrelsen afholder en ryste-sammen-dag fredag d. 4/11. 
 
Der er pt ikke planlagt nogle beboeraktiviteter i resten af året, da fælleshuset fra Ungetilbud-
dets side er lukket for alle og det stadig er uvist, hvornår renoveringen går i gang. 
 
Eventuelt 
Der skal nye billeder til velkomstflyeren. De sendes til Line. 
 
Der har den sidste periode været mange katte, der er blevet væk og går ind hos andre. 
Der laves et forslag til ændring i husordenen, hvor der udpensles hvilke regler der allerede 
gælder, når man har kat. Husorden vil først kunne ændres på næste afdelingsmøde. 
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Der skal ryddes ud i Facebook-gruppen for afdelingen, da mange tidligere beboere ikke får 
meldt sig ud selv. Anne, Søren og Christina søger for dette. 
 
Næste møde aftales til at være tirsdag d. 01/11 kl. 19. 
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