
Referat af afdelingsmøde i afdeling 88, Skæphøj den 23.09.2014 
 

1. Valg af dirigent 
Katja valgt som dirigent. 

2. Valg af stemmeudvalg 
Kim, Susanne og Katja valgt som stemmeudvalg. 

3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning 
Katja berettede følgende: 

De tre ungdomsboliger er blevet ombygget til to 2-værelses lejligheder – det er blevet nogle rigtig lækre 

lejligheder! Østjysk Bolig valgte at betale 120.000 kr., så lejlighederne kunne få altan.  

De seks øverste 3-værelses lejligheder i punkthusene har fået altaner. 

Traditionen tro arrangerede bestyrelsen Sankt Hans – og det er stadigvæk en rigtig god tradition, som rigtig 

mange beboere deltager i. 

Fællesspisningerne har ligget stille – der mangler beboere, som vil stå for det og det samme gælder øvrige 

aktiviteter. Der er afsat 4000 kr. til beboeraktiviteter, så det er bare om at byde ind. 

Generelt er der ikke sket så meget i afdelingsbestyrelsen – vi har haft 4 møder, hvilket ikke er meget – men 

ambitionsniveauet er nødt til at være afstemt efter, hvad de enkelte bestyrelsesmedlemmer har at byde 

ind med. For mit eget vedkommende kan jeg sige, at jeg blev indstillet og valgt til hovedbestyrelsen i ØJBA i 

oktober sidste år – og meget af min tid og energi er brugt på at komme godt i gang med dette. Karina har 

derfor overtaget min plads i repræsentantskabet. 

Karina og jeg deltog i repræsentantskabskursus i marts – denne gang blev det afhold på Vejle Fjord – 

mulighed for at møde medlemmer af afdelingsbestyrelserne fra de andre afdelinger og gennem en række 

spændende og inspirerende oplæg/foredrag at blive klogere på bestyrelsesarbejdet. 

Gert har desværre valgt at udtræde af bestyrelsen – tak for din tid i afdelingsbestyrelsen! 

4. Behandling af indkomne forslag 
Forslag 1 vedtaget med 11 stemmer for og 0 stemmer imod. 

Forslag 2 vedtaget med 11 stemmer for og 0 stemmer imod. 

5. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for det kommende år 
Katja fremlagde budgettet og det blev efterfølgende godkendt uden bemærkninger. 

6. Valg til afdelingsbestyrelsen 

a. Valg af to medlemmer til afdelingsbestyrelsen for 2 år 
Karina og Katja valgt som de eneste kandidater. 

b. Valg af to suppleanter for 1 år 
Mette og Jeanette valgt som eneste kandidater 



7. Eventuelt 
Der er et ønske om, at afdelingsbestyrelsen arbejder med en information til beboerne omkring antenne, 

varme og alle andre praktiske ting, som er vigtige at vide – særligt ved indflytning. Det skal dog bemærkes, 

at en del af informationerne allerede findes i vores husorden. 

Afdelingsbestyrelsen laver en liste til Lars med informationer, som nye beboere skal have ved udlevering af 

nøgle. 

I forbindelse med udvidelsen af pladsen med fliser foran Fælleshuset og indkøb af borde-bænkesæt, er der 

et ønske om, at der gøre noget ved bålstedet. 

Affald er stadig et problem – Lars undersøger, hvad der blev af den fjerde affaldscontainer ved 

punkthusene. 

Afdelingsbestyrelsen undersøger om der kan købes ”ekstra sæk” mærker til brug ved udlejning af 

Fælleshuset. 

Der er et ønske om, at afdelingsbestyrelsen udarbejder en vejledning til indstilling af varme og vand i 

forhold til sommer/vinter. 

 

 

 


