
Referat, bestyrelsesmøde afd. 25. 

13. oktober 2016 kl. 16.30 

Til stede: Laura, Line, Caroline, Rasmus, Fie, Amanda 

Drøftet med Rasmus (social vicevært):  

 Cykelstativer ved hoveddøren på vej 

 Rasmus kontortid: Torsdag fra 13.30 til 16.00.  

E-mail og Facebookgruppe: 

 Vi har oprettet en mail, som administreres af bestyrelsen. Den er 

afdelingsbestyrelsen25@gmail.com. Det er tænkt, at andre beboere kan komme i kontakt med 

bestyrelsen via mailen, men også hvis bestyrelsen har brug for at sende fælles mail til dels beboerne, 

dels Østjysk bolig, varmemester mv.  

 Vi har oprettet en Facebook-gruppe til afdelingen: ”Afdeling 25, Gøteborg Alle 12”, som beboerne 

kan blive medlem af og kommunikere via ifb. med sociale arrangementer o.lign. Når vi har fået en 

liste over beboerne, melder vi det ud.  

Valg af formand: 

 Laura er valgt uden modkandidater. Vi har dog aftalt at uddelegere de fleste opgaver, således det 

mere handler om, at det er gennemskueligt for folk uden for bestyrelsen, hvem de kan kontakte.  

Valg af person til repræsentantskabet:  

 Line er valgt uden modkandidater.  

Input fra beboere til afdelingsmødet 29/9:  

 Indkøb af støvsuger: Vi har konkluderet, at de fleste har en støvsuger, de kan svinge, hvis der er 

skidt uden for deres dør, hvis man er generet af det. Generel opfordring skal lyde til, at man ikke har 

skrald stående på gangene i mange timer af gangen, og at man ikke sviner på gangene. Vi tager det 

videre til husordensreglementet, hvor der allerede er løse regler omkring det.  

 Skydedør i fælleslokalet: Drøftes i forbindelse med brug af fælleslokale.  

 ”Brætspilsudvalg”: Beboerne er selvfølgelig velkomne til at sende forslag om dette ind til 

bestyrelsen. Nærmere regler vil komme i forbindelse med brug af fælleslokalet.  

 Ekstra stole, der kan stå et sted til fri afbenyttelse: For at undgå at skulle holde styr på eventuelt 

svind, opfordrer vi i stedet folk til enten at banke på hos naboen eller skrive på Facebookgruppen. 

Kælderrummet er også stort nok til et par klapstole.  

 Madklubber: Igen en opfordring til at bruge Facebookgruppen til at arrangere sådanne ting og 

overveje, om man i stedet kunne være på skift i lejlighederne.  

Husordensreglement: 

 Drøftelser af tilføjelser til husordensreglement omkring støj.  

Præcisering af rygning på fællesarealer og affald på gangene.  
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Bestyrelsens ønskeliste: Interiør til fælleslokale:  

 Kunst på væggene 

 Praktiske sofaer og sækkepuder 

 Anlæg 

 Projektor (som storskærm tænker vi at bruge de hvide vægge) 

 Bordfodbold 

 Lyskæder, diskokugle, lamper i forskellige farver (til dansegulv) 

 Plastikplanter 

 Til udendørsarealer: borde-/bænkesæt 

 Vi vil gerne have en støvsuger, en moppe og gulvspand, opvaskemiddel, viskestykker, klude, 

universalrengøringsmiddel o.lign.  

 


