
Referat – afdelingsbestyrelsesmøde d. 11.01.2023
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 med rettelser i punkt 4.3.a

4 Behandling af forslag/emner 1. Beskeder fra/til administrationen Østjysk Bolig
a. Bestyrelsen blev gjort opmærksom en fejl

ang. beskeder fra repræsentantskabet i
forrige referat, se punkt 3.

b. Bestyrelsen har fået varslet en ændring af
vaskehusets system. Det forventes at
beboerne kan fortsætte med at benytte
samme vaskebrik, og at betalingen vil
foregå over huslejen. Men endelig
information forventes her i starten af det
nye år.

2. Beskeder fra/til driftscenteret
a. Cykeloprydning

Driftscenteret vil starte en cykeloprydning i
starten af det nye år, hvor de også ville
tjekke cykelskurene for rust.

b. Pizzabakker
Driftscenteret er for nyligt blevet kontaktet
om ny seddel til affaldscontaineren.

3. Beskeder fra repræsentantskabet
a. Intet nyt.

4. Beskeder fra kasserer
a. Intet nyt.

5. Beboerhenvendelser
a. Ingen henvendelser.

6. Vaskehuset
a. Glemte sager (opdatering)

Oprydningen af glemte sager er blevet
udskudt og bliver gjort i løbet af
januar-februar.

b. Der vil blive ophængt ny information i
Vaskehuset, bl.a. en ny seddel med
Facebook information.

c. Bemærk at vaskehusets system vil blive
ændret, se punkt 4.1.b

7. Facebooksiden
a. Det er blevet vedtaget at nye medlemmer

af Facebooksiden (Studieboligerne i



Ryhaven) kun bliver godkendt hvis de
allerede bor i afdelingen, eller har fået
bekræftet indflytning.

8. Velkomstbrev
a. Brødteksten er færdig, og mangler kun at

blive rettet igennem.
9. Arrangementer

a. Evaluering af julebanko
i. Arrangementet var hyggeligt, der

var 7 deltagere inklusiv
bestyrelsen. Den lave deltagelse er
ærgerligt, men selve
arrangementet anses stadig som
en succes.

b. Brætspilsaften (januar)
i. Invitationen er lagt op på Facebook

og indsendt til Østjysk Bolig med
lidt kort varsel. Selve begivenheden
har dog været varslet siden jul. Der
vil være pizza og arrangementet
kræver ingen tilmelding.

c. Bowling (februar)
i. Vil kræve tilmelding.

ii. Inkluderet er skoleje og
baneudlejning.

iii. Datoen bliver fredag d. 24/2 kl.
19:00, tilmeldingsfrist d. 15/2 dvs.
begivenheden senest skal varsles d.
1/2.

5 Evt. Ingen punkter.
6 Valg af fremtidige mødedato Fællesmøde med Afdeling 3 d. 1/2 kl 19:00

Bestyrelsesmøde d. 6/2 kl 19:00


