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DAGSORDEN 

Afdelingsbestyrelsesmøde d. (07.12.2022) kl. 19 i Fælleshuset 

 

Valg af referent: Kasper 
Angives ved mødet. 

Mødedeltagere: Ellen Marie, Sif, Lene, Jonas, Didde 
Angives ved mødet. 

Godkendelse af referat fra mødet d. (dd.mm.åååå) 

 

Punkter til drøftelse og beslutning: 

Juletræ, Skal vi ikke have et op som vi plejer? (kommet på mail) 
Arrangementer i fælleshuset – hvad gør vi med ubehagelige gæster til arrangementer?  
Hvordan bruger man fælleshusets udstyr? Har vi en guide til internettet, projektor osv? 
Find et skilt til hundelorte 
Vi skal have fundet nogle beboere der er interesseret i et forsyn – så kan de der er usikre på 
gulvets tilstand og hvor vidt det er misvedligehold eller almindeligt slid. 
 
 

Opfølgning på opgaver: 

Hvordan er det gået med samarbejdet omkring madame skrald? 
Har Torben kontaktet Jonas i forhold til belysning? 
Nyt fra Henrik angående de grønne områder? 
 
Nyt fra udvalgene? 

- Velkomstudvalg? 
- Aktivitetsudvalg?  

 Film aften, hvordan gik det? 

Eventuelt? 
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REFERAT  

Bestyrelsesmøde d. (07.12.2022) 
 

Valg af referent Kasper 
Godkendelse af referat fra  
04-12-2022 

 
Mødedeltagere Ellen Marie, Sif, Lene, Jonas, Didde 

 

Punkter til drøftelse og beslutning 

Henvendelse fra beboerne: 
 
Juletræ, Skal vi ikke have et 
op som vi plejer? (kommet på 
mail) 

Det har vi simpelthen ikke fået bestilt. Det er meget beklageligt. 
Vi får et næste år! 
 
Vi synes at boligforeningen plejer at spørge om vi skal have 
juletræer – Og vi har ikke henvendt os af ren forglemmelse. 

Arrangementer i fælleshuset 
– hvad gør vi med 
ubehagelige gæster til 
arrangementer? 

Vi kontakter Østjysk bolig for at hører hvordan vi skal forholde 
os til det og hvordan vi behandler sådanne sager. 

- Vi tager kontakt til Østjysk bolig 

Hvordan bruger man 
fælleshusets udstyr? Har vi 
en guide til internettet, 
projektor osv? 

Der står på anlægget hvordan det virker. 
Vi undersøger muligheden for at få et mobiltbredbånd som kan 
bruges til fælles arrangementer. Så skal frivillige ikke ”betale” for 
det og bruge deres eget abonnement. 
 
Projektoren skal kigges efter. 

Find et skilt til hundelorte Jonas sender et link til Kasper. Kasper sender videre til Torben. 

Vi skal have fundet 
nogle beboere der er 
interesseret i et 
forsyn – så kan de der 
er usikre på gulvets 
tilstand og hvor vidt 
det er misvedligehold 
eller almindeligt slid. 

 

Vi finder nogle beboere. 
Vi laver et opslag på facebook. 

 

 

 

Opfølgning på opgaver 
Hvordan er det gået med 
samarbejdet omkring 
madame skrald? 
 

 
Den skal udsættes for Juleskrald inden vi arrangerer byttecentral ala 
ReUse. 
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Har Torben kontaktet Jonas i 
forhold til belysning? 
 

Det har han. Jonas og Torben finder ud af det. 

Nyt fra Henrik angående de 
grønne områder? 
 

Nej. Der er ikke kommet svar på mail endnu. 
 

 

Nyt fra udvalgene 
Velkomstudvalg 
 

Intet nyt. 

Aktivitetsudvalg 
Film aften, hvordan gik det? 
Fodbold? 
 

 
Filmaften var der ingen fremmødte 
Mindre fremmøde. 

 

Eventuelt 
 

 

 

 

 


