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REFERAT   

Afdelingsbestyrelsesmøde den 5. februar 2014 

Til stede 

 Thomas (formand), Simon, Klaus, Helene, Christian, Bo, Jørn (varmemester), Christina (referent) 

Dagsorden 

  Driften 

 Opsamling af beslutninger 

 Regnskab/Budget 

 Beboerhenvendelser/Bemærkninger til udsendt post 

 Aktiviteter 

 Eventuelt 

Driften 
1. Mug i skurene (undersiden af taget) 

a. Der er meldinger om mug i skurene. Varmemester Jørn er på sagen. Der har været en 

tekniker for at lave undersøgelser. Vi afventer svar. 

2. Udendørsbelysning 

a. Lampen ved pap- og papircontaineren er stadig defekt. Derfor er der ikke lys i den i 

øjeblikket. Der er stadig elektriker på sagen. 

3. 1 års gennemgang 

a. Der har været 1- års gennemgang i afdelingen. Kommentarer til gennemgangen stilles til 

Østjysk Bolig. 

Opsamling af beslutninger 
4. Infotavle 

a. Infotavlen er blevet hængt op ved varmemesterens postkasse. Dette er hermed det sidste 

referat som omdeles i beboernes postkasse, da referatet fremadrettet vil blive hængt op på 

infotavlen. Her findes også andre relevante informationer til beboerne fra Østjysk Bolig, 

varmemesteren, afdelingsbestyrelsen samt aktivitetsudvalget. 

5. Vinduesvask 

a. Vinduesvask over huslejen starter som aftalt ved afdelingsmødet i september snarest. 

Flemming er på opgaven med at sætte arbejdet i gang. 

6. Filtre i Genvex-anlægget 

a. Bestyrelsen beder de beboere som har behov for at få skiftet filtmåtterne 

(indblæsningsfiltret i højre side af Genvex-anlægget) henvende sig til varmemesteren. 

Filtrene skiftes ellers hvert andet år. 
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Godkendelse af referat 
7. Godkendt. 

Beboerhenvendelser/udsendt post 
8. Henvendelse fra beboer 

a. Forslag om indkøb af fælles trækvogn til fragt af ting fra parkeringspladsen 

i. Afdelingsbestyrelsen kan ikke tage endelig stilling til så stor en investering (ca. 

4.000 kr. + moms). Forslaget kan derfor stilles til afstemning til afdelingsmødet i 

september. Afdelingsbestyrelsen arbejder ikke videre med sagen. 

b. Snerydning 

i. Beboer finder det frustrerende at komme sent hjem og se sneen fylde flere pladser 

på parkeringspladsen. Han beder derfor beboerne om at parker ordentligt, så der 

er plads til flere biler. 

c. Støttemur ved skråning mod den store parkeringsplads 

i. Hvad er status på støttemur foran 84+86? (Flemming?) (Husk ønske om trappe ved 

nr. 84) 

d. Vinduespolering 

i. Beboer spørger til status? (Som beskrevet ovenfor er Flemming på sagen) 

e. Mangel på kommunikation fra Østjysk Bolig 

i. Beboer kommenterer på manglende synlighed og repræsentation fra 

boligforeningen til beboere. Han efterlyser mere kommunikation og oplysning. 

Beboer mener vi bliver spist af med hovsa-løsninger. 

ii. Afdelingsbestyrelsen delerbeboer synspunkt. Punktet er taget med videre til 

hovedbestyrelsen. 

f. Mangel på kommunikation fra afdelingsbestyrelsen 

i. Beboer mener vi som afdelingsbestyrelse ikke kommunikerer nok ud til beboerne. 

ii. Afdelingsbestyrelsens svar: Vi kan ikke kommunikere noget ud, som vi ikke ved. Vi 

arbejder frivilligt. Det som bestyrelsen behandler og arbejder på til de månedlige 

afdelingsbestyrelsesmøder er beskrevet i referaterne fra mødet. 

9. Anonym henvendelse 

a. Vinduespolering 

i. Flemming er på sagen. Afdelingsbestyrelsen afventer. 

Nyt fra hovedbestyrelsen 
10. … 

Regnskab/Budget 
11. … 

Aktiviteter 
12. … 
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Eventuelt 
13. Kursusweekend 

a. Afdelingsbestyrelsen er inviteret på kursusweekend omkring udvikling af 

beboerdemokratiet sammen med de andre afdelingsbestyrelser i Østjysk Bolig. Alle 

medlemmer af afdelingsbestyrelsen kan umiddelbart deltage. 

14. Vores Blad 

b. Tre beboere fra vores afdeling er med i Vores Blad i denne omgang omkring godt naboskab 

– endda på forsiden. Artiklen kan læses her: www.oestjyskbolig.dk/Vores-Blad-2957.aspx 

15. Udlejning af fælles redskaber 

c. Der hænger nu en seddel i varmemesteren skur på døren, man skal skrive under på for at 

låne. 

i. Udlån sker gennem Simon på mail: jobber1982@gmail.com / 
bestyrelse.afd19@gmail.com (tjekkes månedligt før hvert bestyrelsesmøde). 

Næste møde: ONSDAG d. 5. marts 2014, kl. 18.30 hos Bofællesskabet, 

Tronkærgårdsvej 102. 
Beboerhenvendelser, stort og småt, skal komme på skrift til et bestyrelsesmedlem eller til bestyrelsesmailen 

(bestyrelse.afd19@gmail.com) eller ved personligt fremmøde til bestyrelsesmødet. Ønsker man at være 

anonym i referatet skal der gøres opmærksom på dette. Der er afsat 30 min til henvendelser. Kom kl. 18.30, 

da man skal lukkes ind til mødelokalet med nøgle. 

 

 

Dette er hermed det sidste referat som omdeles i beboernes postkasse, da 

referatet fremadrettet vil blive hængt op på infotavlen ved 

varmemesterens postkasse. Her findes også andre relevante 

informationer til beboerne fra Østjysk Bolig, varmemesteren, 

afdelingsbestyrelsen samt aktivitetsudvalget. 


