
Referat – afdelingsbestyrelsesmøde d. 10/10/2022
Til stede ved mødet: Anne, Sofie og Lærke
1 Valg af dirigent Lærke
2 Valg af referent Lærke
3 Godkendelse af referat fra

sidste møde
Godkendt

4 Introduktion af nye
bestyrelsesmedlemmer samt
fordeling af ansvarsområder

Google drev og gmail introduceres.
1. Valg af formand

Lærke valgt som formand
2. Valg af kassér

Sofie valgt som kassér
3. Valg af repræsentantskabsmedlem

Anne valgt som repræsentantskabsmedlem
4. Valg af repræsentantskabsmedlem suppleant

Sofie valgt som suppleant
5. Vil vi have fordeling af kommunikationsområder?

(Tidligere inddelt i
administration/driftscenter/Facebook og
beboerhenvendelser/Vaskehuset/referent)

a. Bestyrelsen tager det løbende i stedet for
at uddele kommunikationsområder.

4 Behandling af forslag/emner 1. Evaluering af afdelingsmøde d. 21/9
a. Der var 9 deltagere til mødet, inklusiv 4

bestyrelsesmedlemmer.
b. Mødet gik fint, der var bare ikke så mange

deltagere.
c. Tiltaget med pizza hjalp ikke på

deltagerantallet.
d. Det diskuteres at der generelt ikke er så

mange der deltager til aktiviteterne, og
måske hvis man fik dét deltagerantal op,
ville flere også gå i afdelingsmødet.

e. Bedre promovering af Facebooksiden
nævnes som en mulighed.

f. Tidligere kom invitationerne også i
postkassen - måske dette ville gøre en
forskel i fremtiden?

g. Velkomstbrevet (punkt 4.10) nævnes, som
noget der kunne hjælpe på lang sigt.

2. Beskeder fra/til administrationen Østjysk Bolig
a. Der er invitation til

repræsentantskabsmøde den 31/10
i. Anne deltager



b. Der er invitation til kursus for
afdelingsbestyrelsesmedlemmer d. 1/11

i. Alle bestyrelsesmedlemmer
forventer at deltage

c. Østjysk bolig er blevet kontaktet om status
på bestyrelsens konti, men der afventes
fortsat svar.

d. Der er sendt et svar på en gammel
forespørgsel ift. rådighedsbeløb kontoen.

e. Bestyrelsen deltog i et orienteringsmøde
den 3/10 vedrørende Østjysk Bolig og
Lejerbo.

3. Beskeder fra/til driftscenteret
a. Ingen nye meddelelser.
b. Der følges op på spørgsmål fra tidligere

møder.
4. Beskeder fra repræsentantskabet

a. Der er repræsentantskabsmøde den 31/10
5. Beskeder fra kasserer

a. Ingen beskeder.
6. Beboerhenvendelser

a. Ingen nye beboerhenvendelser.
7. Vaskehuset

a. Intet nyt.
8. Facebooksiden

a. Det føles som om der er stigende aktivitet
derinde.

b. Facebook informationen skal hænges på
døren i vaskehuset.

i. Denne printes og lamineres af
Anne.

9. Arrangementer
a. Årshjul

i. Årshjulet planlægges og
offentliggøres senere

ii. Første planlagte arrangement er
julehygge med banko den 1/12

10. Velkomstbrev
a. Der planlægges en fremtidig dato (næste

bestyrelsesmøde) til at færdiggøre
brødteksten.

11. Fællesmøde med afdeling 3
a. Bestyrelsen er inviteret til fællesmøde med

afdelings 3’s bestyrelse den 2/11.



i. Afdelings 3 vil diskutere bænken
ved 106 rækken.

ii. Bestyrelsen afdeling 26 ønsker at
snakke om brug af fælleshuset og
generel kommunikation mellem de
to afdelinger.

5 Evt.
6 Valg af fremtidige mødedato Næste møde den 14/11.

-


