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REFERAT  
Afdelingsbestyrelsesmøde den 2. juli 2014 

 

Til stede 

 Thomas (formand), Helene, Bo, 

Christian, Klaus, Simon, Jørn 

(varmemester), Christina (referent)

Dagsorden 

 Driften 

 Opsamling af beslutninger 

 Regnskab/Budget 

 Beboerhenvendelser/Bemærkninger til 

udsendt post 

 Aktiviteter 

 Eventuelt 

Driften 

1. Markvandring 

a. Afdelingsbestyrelsen var på markvandring med Østjysk Bolig. Vi gennemgik de 

grønne områder punkt for punkt samt et skur til varmemesteren. Afdelingsbestyrelsen 

afventer en oversigt fra Østjysk Bolig om pris på hvad det vil koste at få rettet op på 

samtlige af de punkter, som vi blev enige om på markvandringen. Det være sig 

skrænter, skærver, træer, støttemurer, varmemesterskur, etc. 

2. Storskrald 

a. Der er blevet stillet en masse til storskrald under malerarbejdet med skurene. En del 

af dette er absolut ikke storskrald (der er fundet madaffald, bamser, pap, osv.). 

b. Afdelingsbestyrelsen synes ikke vi kan være området bekendt. Derfor bestiller 

Varmemester Jørn afhentning af bunkerne. Pengene bliver trukket fra en fremtidig 

legeplads. Det er ærgerligt at man ikke kan sortere efter reglerne. 

3. Knækkede og væltede træer 

a. Som aftalt på markvandringen ser afdelingsbestyrelsen frem til at høre, hvad der 

bliver gjort for at redde de resterende træer fra blæsten. 

4. Udlån af redskaber fra container 

a. Beboeren som har lånt forlængerledning og bor bedes stadigvæk erstatte de 

ødelagte jf. vores fælles regler omkring udlån af redskaber og værktøj. Denne 

beboer er jf. reglerne afskåret fra at låne fælles redskaber, indtil der er betalt 

erstatning. Der er stadig ikke betalt. 

5. Skur til Jørn 

a. Afdelingsbestyrelsen glæder sig over mulig fremgang i projektet. Som tidligere 

nævnt under punktet Markvandring, arbejdes der konkret med et skur til 

varmemesteren. 

b. Der foreslås at skuret placeres ved siden af nr. 96 på det grønne område. I forhold til 

indretning foreslås det, at der skal være plads til at varmemesterens redskaber kan 

opbevares og hænge ordentligt, toilet og håndvask, vandhane til rengøring af 

diverse redskaber etc. (skal kun kunne bruges af varmemesteren), samt 

kontor/frokostrum med bord og stol. 

c. Afdelingsbestyrelsen ønsker i mellemliggende periode varmmesterens container 

flyttet. Afdelingsbestyrelsen kontakter Østjysk Bolig, for at få den flyttet til den anden 

side af indkørslen til parkeringspladsen (inde i krogen). 

6. Waoo 

a. Klaus har en kørende dialog med Waoo om det ustabile tv-signal og om at vi kan 

blive oprettet som foreningen hos Waoo. På den måde kan vi få bedre tv-pakker og 
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bedre signal. Afdelingsbestyrelsen stiller forslag til afdelingsmødet den 28. august om 

ændringer af det aktuelle abonnement. 

b. Klaus tager kontakt til Flemming, inspektør, om at regne på udgiften til at blive en 

forening hos Waoo. 

Opsamling af beslutninger 

7. Vinduesvask 

a. Afdelingsbestyrelsen skrev i sidste referat at vi afventer denne måneds vinduesvask 

og ser om der skulle findes alternativ leverandør. Mange beboere samt 

afdelingsbestyrelsens medlemmer var utilfredse med kvaliteten og udførelsen sidste 

gang. 

b. Også denne gang skuffede vinduesvasken. Derfor opsagde afdelingsbestyrelsen 

gennem Østjysk Bolig aftalen med leverandøren dagen efter. Afdelingsbestyrelsen 

foreslog en alternativ leverandør og afventer svar fra Flemming, inspektør, om 

hvordan der fremadrettet bliver vasket vinduer. 

8. Skæve havedøre og vinduer 

a. Døre og vinduer er blevet rettet hvor det har været nødvendigt. 

9. Svamp i skurene 

a. Afsluttet. Afdelingsbestyrelsen er meget tilfreds med det stykke arbejde, som er 

blevet udført. Dejligt at nogle af beboerne tog i mod tilbuddet om aflåst 

opmagasinering i de opstillede containere. 

10. Lås på varmemesterens container 

a. Der har været problemer med, at der ikke bliver låst ind til containeren, når man har 

været der efter redskaber. Simon hænger instruktion på døren om, hvordan man 

låser containeren. 

Godkendelse af referat 

11. Godkendt. 

Beboerhenvendelser/udsendt post 

12. Budgetmøde – afdelingsbestyrelsen deltager i det kommende budgetmøde for afdelingen. 

Nyt fra hovedbestyrelsen 

13. Referat modtaget. 

Regnskab/Budget 

14. Refusion af 3 måneders ydelse på lån 

a. Afdelingen har fået refunderet en portion penge, som kan bruges til arbejde i 

afdelingen. Eksempler kunne være legeplads, grønne områder og andet. Pengene 

kommer som refusion af de tre første måneders ydelse på lånet i bebyggelsen. 

b. Afdelingsbestyrelsen arbejder på forskellige emner fra vores markvandring, som vil 

blive behandlet på afdelingsmødet d. 28. august.  

c. Hvis man har forslag til hvordan pengene kan bruges, er man meget velkommen til 

at møde op til næste bestyrelsesmøde første onsdag i august, eller sende det på 

mail til bestyrelsen.afd19@gmail.com, så vi kan forsøge at koordinere de forslag der 

kommer til afdelingsmødet, så vi ikke behøver stemme om det samme flere gange til 

afdelingsmødet. 
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Aktiviteter 

15. Husk at tilmelde jer sommerfesten den 16. august! 

16. Husk også at tilmelde jer vin-arrangementet den 11. september. 

Eventuelt 

17. Grundejerforeningsmøde 

a. Thomas og Christina deltog. Det blev enstemmigt vedtaget at ansøge om 

dispensation for at lukke grundejerforeningen. Der vil blive oprettet nye. 

18. Legeplads 

a. Der arbejdes stadig for en fælles legeplads med den kommende grundejerforening. 

Projektet er slået tilbage af udgiften til afhentning og sortering af bunken af skrald, 

som er efterladt foran varmemesterens container. 

b. Husk at man skal ringe til varmmesteren hvis man afsætter storskrald, jf. afdelingens 

husorden. Desuden skal vi alle huske at sortere affaldet rigtigt for at undgå 

ekstraregninger. 

19. Forretningsorden 

a. Afdelingsbestyrelsen fik udarbejdet en forretningsorden som omhandler hvordan 

arbejdet foregår i afdelingsbestyrelsen. Thomas sender rundt og alle medlemmer af 

afdelingsbestyrelsen godkender. Forretningsordenen vil blive sendt til Østjysk Bolig, 

som gerne må lægge det på hjem hjemmesiden, så alle kan se indholdet. 

 

Afdelingsbestyrelsen ønsker svar fra Østjysk Bolig inden kontoret går på sommerferie, så vi kan 

arbejde videre inden afdelingsmødet den 28. august 2014. 

Næste møde: ONSDAG d. 6. august 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. Henvendelser bliver behandlet anonymt i referatet. Der er afsat 30 min til 

henvendelser. Kom kl. 18.30, da man skal lukkes ind til mødelokalet med nøgle. 


