
Bestyrelsesmøde afd. 20. d. 4/1-17 

 

Tilstede: Lena (indtil 19.30), Bjarne, Bente, Jan, Emma, Merete, Johnni og Berit 

Referent: Berit 

 

Punkter med Lena, Lena har ordet. 

– hvordan skal Storbylandsbyen se ud når Lena ikke er her? 

– hvilke forventninger har vi til hende? 

– Overdragelse af traditioner, så tingene kan køre videre uden Lena. 

– Kan bostøtterne fra åben rådgivning overtage åben tirsdag? 

– Tavshedspligt 

– Første møde med den nye beboer. 

 

– Visitationen af beboere er altafgørende for at det kan komme til at fungere herude 

– Vi skal bibeholde de arrangementer vi ved virker, åben tirsdag, børnejulearrangement, evt. 

fastelavn. 

– Bruge de ressourcer som de mennesker der bor herude har og gerne vil bruge. 

– Effektivisere arbejdsdage/landsbymøder. Merete melder sig til at være med til at arrangere 

dagen d. 5/2. 

– Kan de grønne områder blive ordnet af  beboere. Evt. en gartnergruppe af beboere. 

 

Dagsorden: 

 

Referat fra sidste møde 

Formanden har ordet 

Siden sidst 

– Bente hører Lars fra ØB om status på årsrapporten og Henrik om solceller. 

– Julearrangementet for børn og voksne var en stor succes. 

– Mail-kontoen virker ikke, og Jan vil gerne have lavet en Dropboks, Bjarne kigger på det. 

 

Økonomi: vi skal aflevere regnskab det ordnet Jan 

–  Fremadrettet ordner Jan regnskabet i Excel og lægger det i Dropbox. 

 

Fælleshuset 

– 1 udlejning ml. jul og nytår 

– Nye udlejningsregler er udfærdiget og klar til brug 

– Ny og større kalender bliver evt. printet af Jan inden næste møde. 

 

Nye tiltag 

– vi indfører kørselspenge til små ture kørt i arrangementer og bestyrelsesøjemed 

– 3.53 kr/km 

 

Tilflytning/fraflytning 

– Beboer er flyttet og en ung mand flytter ind. 

 

Evt. 

– Der er blevet købt ind til fælleshuset af service. 

– 500 kr til Astrid og planterne i fælleshuset er ikke nødvendige pt. Jan modtager evt. 

kvitteringer fra lyskæde osv. ved Astrid. Der kan søges igen i det nye budget. 



 

Kalender 

– næste bestyrelsesmøde: 1/2-17 kl 18.30 

– arbejdsdag: 5/2-17 

 

Referat er oplæst og godkendt. 

 

 

 


