
Referat til bestyrelsesmøde d. 12/12-2016 
 

Fremmødte: 

Siw, Julie, Jennifer og Morten 

 

Dagsorden: 

1. Opfølgning fra sidst 

2. Fælleslokales lejekontrakt + erstatningsprisliste 

3. Evaluering af julehygge 

4. Cykelskur/Razzia 

5. Tagterrasse 

6. Udestue 

7. Økonomi 

8. Evt. – Festdato 

 

1. Opfølgning: 

Theis   

Holde Rikke op på Internet i fælleslokalet 
- Internettet bliver for dyrt, og derfor dropper vi dette.  
 

Siw 

Rist + dør + udluftning i fælleslokale  
- Thomas har ordnet rist, den ene dør, og den ene udluftning. Vi følger op på de sidste mangler.  

Seddel om mistet nøgle  
- Det er kommet op på Facebook.  

 
Julie 

Undersøge om samme lås (RUku lås) kan få til foldevægen?  
- Jule arbejder videre på sagen.  

 
Morten 

Timepris, krystal rengøring  
- Hverdagene 315 kr. pr. time inkl. moms, weekend 430 kr. pr. time Inkl. moms.  

 
2. Fælleslokale lejekontrakt + erstatningsprisliste: 

- Gennemgået og godkendt af bestyrelsen, bliver sendt ind til Østjysk Boligforening for endelig 

godkendelse.  

 

 



3. Evaluering af julehygge: 

- Der var desværre ikke så stort fremmøde, det var hyggeligt – Næste år bliver det lavet om til en del 

af torsdagshyggen, hvis det stadig er der til næste år.  

 

4. Cykelskur/Razzia: 

- Der blev fjernet 20 cykler under cykelrazziaen, de blev afleveret til politiet.  

Vi går videre med cykelskuret, da der fortsat er behov for cykelplads.  

 

5. Tagterrasse: 

- Der kommer en flisemand og tjekker løsefliser 

- Vinteropbevaring af gril fra tagterrassen undersøges.  

 

6. Udestue:  

- Der er blevet rykket til Lars. Østjysk Boligforening får lavet en ingeniørberegning omkring udestuen. 

 

7. Økonomi:  

- Budgettet er overordnet overholdt. 

- Afdelingens aktivitetskonto er brugt op for ultimo 2016.  

- Bestyrelsens rådighedskonto er brugt op for ultimo 2016.  

 

8. Evt.  

- Bestyrelsen bestemmer to faste datoer i året, hvor der skal afholdes afdelingsfest. Hvis der er 

frivillige iblandt beboerne i atriumhuset til selve planlægningen, afholdelsen af festen og oprydning. 

- Festerne: 

o Anden lørdag i marts 2017 

o Første lørdag i oktober 2017 

- Information om festerne følger.  

 

- Bestyrelsen havde en festlig og social god julefrokost, denne gentages næste år.  

 

 

 

Næste bestyrelsesmøde søndag d. 05/02 -2017 


