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REFERAT   

Afdelingsbestyrelsesmøde den 8. januar 2014 

Til stede 

 Thomas (formand), Simon, Christian, Jørn (varmemester), Gitte (Repræsentant for 

hovedbestyrelsen), Christina (referent) 

Dagsorden 

  Driften 

 Opsamling af beslutninger 

 Regnskab/Budget 

 Beboerhenvendelser/Bemærkninger til udsendt post 

 Aktiviteter 

 Eventuelt 

Driften 
1. Reparationer i forbindelse med et års gennemgang 

a. Bestyrelsen vil stadig gerne vide fra Østjysk Bolig om der bliver sørget for rengøring efter 

disse reparationer. 

2. Filtre i Genvex-anlægget 

a. Bestyrelsen ønsker at få skiftet filtmåtterne (indblæsningsfiltret i højre side af anlægget). 

Der er flere lejemål hvor filtrene er meget nedslidt. 

3. Henvendelse til varmemesteren 

a. Man må meget gerne henvende sig til varmemesteren hvis man ser ting som er i stykker. 

Det er kun på den måde vi kan opretholde et pænt og ordentligt udendørsareal. Et 

eksempel er en udendørslampe hvor glasset har været i stykker i længere tid, inden 

bestyrelsen opdager problemet. 

4. Udendørsbelysning 

a. Lampen ved pap- og papircontaineren er defekt, så derfor er der ikke lys i den i øjeblikket. 

Der er elektriker på sagen.  

Opsamling af beslutninger 
5. Infotavle 

a. Der skulle gerne snarest hænges en tavle op til informationer fra varmemesteren samt 

referater fra afdelingsbestyrelsesmøder. Så snart tavlen er hængt op vil referater fra møder 

ikke blive omdelt, da det er for dyrt for afdelingen at printe. Referater kan læses på Østjysk 

Boligs hjemmeside eller på infotavlen (bliver hængt op ved varmemesterens postkasse). 

6. Vinduesvask 

a. Fra januar starter vinduesvask over huslejen som aftalt ved afdelingsmødet i september. 

Flemming er på opgaven med at sætte 

arbejdet i gang. 
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Godkendelse af referat 
7. Godkendt. 

Beboerhenvendelser/udsendt post 
8. Vejbump indtil afdelingen er for høj og med for skarpe kanter 

a. Bestyrelsen afventer henvendelse til kommunen om vejbumpet. 

9. Parkering 

a. Hold inden for stregerne. Der er ofte tætpakket med biler på parkeringspladserne. Man må 

gerne forsøge et par gange at parkere :-) 

Nyt fra hovedbestyrelsen 
10. Referat fra hovedbestyrelsesmøde modtaget. Referatet kan desuden læses på Østjysk Boligs 

hjemmeside. 

a. Hovedbestyrelsen ønsker godt nytår! 

Regnskab/Budget 
11. … 

Aktiviteter 
12. … 

Eventuelt 
13. Husk at overholde vedligeholdelsesreglementet for afd. 19 på Østjysk Boligs hjemmeside. 

14. Der har været lidt problemer med overholdelse af regler omkring lån af fælles haveredskaber og 

værktøj. 

a. Reglerne er som følger: 

i. Fælles redskaber, som haveredskaber og græsslåmaskine: Bestyrelsen har fastsat 
en lånetid på 2 timer. 

ii. Forlængerledning, stige, slagbormaskine: Bestyrelsen har fastsat en lånetid på 1 
dag.  

iii. Låner er erstatningspligtig, hvis de lånte redskaber går i stykker. 
b. Udlån sker gennem Simon på mail: jobber1982@gmail.com / bestyrelse.afd19@gmail.com.  

Næste møde: ONSDAG d. 5. februar 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. 


