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Nyhedsbrev fra Hadsten Boligforening 
 

Afdelingsmøder er afholdt 
I første halvdel af september afholdt vi afdelingsmøder i alle vores afdelinger. På vores hjemme-

side (www.bohadsten.dk) kan du finde referater fra møderne. 

Fremmødet til afdelingsmøderne var i år således: 
 

 Afd. 21 Afd. 22 Afd. 23 Afd. 24 Afd. 25 I alt 

Fremmødte lejemål 19 27 19 45 3 113 

Fremmøde i % 23,8 20,0 22,6 25,7 7,5 22,0 
 

På afdelingsmøderne vælges medlemmer til afdelingsbestyrelserne. 

Der blev valgt afdelingsbestyrelser i afdeling 22, 23 og 24. Når en afdeling ikke vælger afdelings-

bestyrelse, så er det hovedbestyrelsen, der er afdelingsbestyrelse. 
 

Afdelingsbestyrelsen er de daglige kontaktpersoner for hovedbestyrelse og ansatte, når vi skal 

drøfte forskellige forhold i jeres afdeling. Så brug din afdelingsbestyrelse, hvis du har ideer til 

ting, du kunne tænke dig i jeres afdeling. 

I alle afdelinger er der opslagstavler, hvor man kan finde navnene på medlemmerne af afde-

lingsbestyrelsen. Man kan også finde navne og kontaktoplysninger på vores hjemmeside. 
 

Ny husorden i afdeling 23 (Falkevænget) 

Afdelingsbestyrelsen havde stillet forslag om, at husorden skulle ændres. De havde lavet et gen-

nemarbejdet oplæg, som blev vedtaget. Husorden gælder for alle lejere i afdelingen. 

Du kan finde den nye husorden på vores hjemmeside. 
 

Rettelser til husorden i afdeling 24 (Toftebo – Åbo – Møllebo – Østerbo) 
Der blev vedtaget et par ændringer til husordenen. Husorden gælder for alle lejere i afdelingen. 

Du kan finde den nye husorden på vores hjemmeside. 
 

Nyt råderetskatalog i alle afdelinger 
Hovedbestyrelsen havde lavet oplæg til nyt råderetskatalog – og det blev vedtaget i alle afdelin-

ger. Råderet er at lejerne har mulighed for at lave ting om i deres bolig, herunder i egen have. 

Det nye råderetskatalog giver flere muligheder for, at man kan lave om i egen have. 
 

Boligforeningen skal have ny direktør og kontorassistent 
Boligforeningens direktør, Jørgen Kragh Østby, har opsagt sit job til 1. december. 

Hovedbestyrelsen har ansat Christian Højholt som ny direktør. Christian starter 1. november. 

På kontoret har Louise Heykoop opsagt sit job til 30. september. Hendes afløser bliver Bente 

Horup, og hun starter hos os den 3. november. 
 

Hovedbestyrelsen har besluttet, at alle beboere inviteres til et ”farvel-arrangement” for Jørgen. 

Information herom udsendes senere. 
 

Vær aktiv – prøv petanque 
Hadsten Petanque Klub holder åbent hus -  se på bagsiden. 

I boligforeningen har vi også petanque-baner - på Hadbjergvej 14-16 og i Møllebo. 
 

Venlig hilsen 

Hadsten Boligforening 

http://www.bohadsten.dk/

