
Bestyrelsesmøde onsdag den 27. april 2016 

Til Stede var 

Theis  

Julie  

Dorte  

Siw  

Dagsorden  

Medlem 

Tagterrassen 

Fusion 

Udlejer til fællesrummet 

Kulturby 2017  

Sommerfest  

Midtvejsevaluering  

Evt.  

Nyt medlem  

Eftersom Emil udtræder af bestyrelsen indtræder Dorte som medlem.  

Tagterrassen  

Theis har indhentet tilbud til en udstue/orangeri.  

Den vil være 3x3,5 meter.  

Det vil være energiruder, og der vil være isolering. Dørene vil være skydedøre.  

Der skal være lidt planter. Der skal være mulighed for at kunne side deri.  

Det skal ikke være til rygere. Der skal være skilte.  

Det vil holde omkring 50 år.  

Det vil kunne tage to uger at lave.  

Theis vil arbejde på at tegninger færdigt.  



Umiddelbart vil der blive afholdt et ekstraordinært afdelingsmøde onsdag den 18. maj.  

Dog skal Lars Bertelsen først.  

Der vil blive udsendt en indbydelse til alle lejligheder.  

Til markvandringen snakkede Siw med varmemester Thomas og Lars Bertelsen om at lave 

afskærmning af vind på den højre side af tagterrassen. Afventer om orangeriet bliver stemt 

igennem.  

Fusion 

OJB vil invitere bestyrelse til møder, så vi venter på at blive kontaktet.  

Udlejer til fællesrummet 

Bestyrelsen og Emil vil forsøge at finde en kandidat.  

Indtil der er fundet ny udlejer, så er midlertidigt ikke muligt at leje lokalet.  

Kulturby 

I forbindelse med kulturby Århus 2017 så er alle almene boliger i Århus blevet spurgt om de vil 

ligge lokaler til nogle arrangementer. 

Der skal være frivillige fra boligen, der skal hjælpe med arrangementet.  

Bestyrelsen er umiddelbart ikke for, da det ikke er sikkert, der kan findes frivillige i Atriumhuset.  

Generelt er der mange ubekendte.  

Sommerfest 

Tager det op til det ekstraordinære møde (hvis det bliver til noget).  

Vi regner med en gang midt i september, for så burde al ferie være overstået og studiestart er 

overstået, samt der kan være mange nye, der er flyttet ind.  

Midtvejsevaluering 

Vi skal være bedre til at informere over Facebook.  

Highlights på engelsk  

Evt.  

Julie kontakter VM for det lugter i bagtrappen.  

 



Nyt møde 

Onsdag den 18. maj   

 


