
Ekstra ordinært afdelingsmøde – onsdag den 18. maj 2016 

Tilstedeværende  

13 beboere af 14 enheder.  

Dagsorden 

1. Velkomst af afdelingsbestyrelse 

2. Valg af dirigent og referent 

3. Valg af stemmeudvalg  

4. Forslag om opførelse af udestue  

5. Sommerfest  

6. Eventuelt  

 

1. Theis byder velkommen.  

Han fortæller lige kort om Stofa aftalen – vi skal ikke gøre noget.  

2. Siw er dirigent og referent.  

3. Line og Jennifer er stemmeudvalget.  

4. Theis gennemgår forslaget i power point. Dette power point bliver lagt ud på Atriumhusets 

Facebookside. 

 

Spørgsmål:  

Hvad med rengøring – hvem skal stå for det. Kan ikke garantere at folk ikke kommer til at 

svine, men det vurderes ikke, at det vil give huslejestigning.  

Vil købe vedligeholdelsesfrit materiale så vidt mulig.  

 

Hvis noget går i stykker, hvordan skal det betales? 

 

Hvor mange kan der sidde derinde – 5 til 10 mennesker.  

 

Kan der ikke forekomme lydproblemer – bestyrelsen har ingen henvendelser har fået, og 

østjysk bolig har ikke modtaget klager omkring tagterrassen.  

Bestyrelsen gør opmærksom på, at der er et ordensreglement.  

 

Sådan et lille rum indbyder til mere rolig adfærd i selve udsetuen. 

 

Afstemning:  

18 stemmer for.  

8 imod.  

Forslaget er stemt igennem.    

 



5. Sommerfest 

Bestyrelsen vil gerne have hjælp fra beboere til at få stablet en sommerfest i september på benene.  

Ret henvendelse til en fra bestyrelsen eller bestyrelsens facebookbruger.  

6. Evt.  

 

Hvorfor er lejen steget i fællesrummet.  

 Det er i forhold til at mindske lidt på lejen så de beboere, der bor ovenover 

fællesrummet ikke bliver forstyrret hver weekend.  

Kan der være en forskellig pris alt efter en dag.  

Skal der være beslag på, hvor mange dage fællesrummet kan udlejes.  

Men på den anden side er det ærgerligt, hvis fællesrummet bliver begrænset til et bestemt antal 

dage.  

I forhold til storskrald kan man lave et skilt omkring dette ved skraldespandene.  

Dør oppe på tagterrassen.  

Kontakt til udvekslingsstuderende på engelsk.  

Henstilling om at cykle ikke må stå i gården og på gangene.  

Løse fliser (de vipper) oppe på tagterrassen.  

Varmemestrene arbejder i alle ungdomsafdelinger, deres arbejdstider er udregnet efter antal beboere 

i afdelingen.     

    


