
Bestyrelsesmøde afd. 20. 

 

Dato:4/7-17 

 

Tilstedeværende: Bjarne, Bente, Jan, Berit 

Fraværende: Emma, Johny, (Merete orlov) 

Referent: Berit 

 

Dagsorden: 

Referat fra sidste møde 

– Berit refererer fra sidste mødes referat 

 

Formanden har ordet 

– Da vi i midlertid ingen har en formand, er der intet at berette. 

 

Siden sidst 

– John fra ANTV har været her, og kommer igen efter sommerferien for at gøre de sidste 

interviews færdige 

– Der har været afholdt møde med Kristian Wind Jensen og alle punkter fra 1-årsrapporten er 

gennemgået. Referatet af mødet kommer til at ligge på ØB's hjemmeside. Derudover blev 

der talt om tilbygninger osv. som også ligger i samme referat. 

– D. 28/6 blev der afholdt arbejdsdag hvor der blev ryddet op og gjort rent i fælleshuset. 

– Det er blevet vedtaget at afdelingsmødet vil blive afholdt kl. 17. 

– Bente har haft besøg af en person fra Grøn Koncert. Billetterne er kommet og Bente har delt 

info ud til alle beboere om forholdene omkring indgang/udgang og kørsel. 

Dagsorden 

– må bostøtterne låne/leje fælleshuset 

– Vi tager det op på afdelingsmødet. Hvis Lena vil være ansvarlig for mødet og deltage, 

må de godt leje det. 

– Vi skal finde en dato hvor vi kan planlægge afdelingsmøde. 

– Onsdag d. 12/7 kl. 18 

 

Økonomi 

– vi holder stadig øje med budgettet. 

– Vi er bekymrede over det stigende budget ved vedligehold, der ikke burde være der ved et 

nyt byggeri. 

 

ØB/samarbejdspartnere 

– intet at berette 

 

Fælleshuset 

– 2 udlejninger, Fyns handikapråd, ANTV og 3-partsmøde 

– vi har oplevet et lidt for stort forbrug af toiletpapir, opvaskemiddel og sæbe, så nu har vi 

købt en sæbedispenser til toilettet. 

 

Beboerhenvendelser 

– Der har været en beboer som har ytret bekymring over at der ser ud til at være kommet buler 

i asfalten på p-pladsen hvor der ofte i længere perioder holder en lastbil. Vi viderebringer 

bekymringen til ØB 

 

Daglig trivsel 

– intet nyt 



 

Nye tiltag 

– Der er endelig kommet lys i lygterne langs Marienlystvangen 

 

Tilflytning/fraflytning 

– ingen 

 

Evt. 

– Solceller 

– Der er vedvarende problemer. 

– Vi har nu to plæneklippere, men der er ikke nok batteri til at køre med to klippere. Der 

foreslås at den ene sættes ind i garagen. 

 

Kalender 

– Planlægge afdelingsmøde: onsdag d. 12/7 kl. 18.00 

– næste bestyrelsesmøde: OBS mandag d. 7/8-17 kl. 17.30 

 

 

Referatet er læst højt og godkendt 


