
Referat fra bestyrelsesmøde i afd. 20, Marienlystvangen

Onsdag, 03.02.2016

Tilstede: Jan, Lene, John, Bo og Jesper (referent)

 Beboerspørgsmål
En beboer har henvendt sig, vedr. informationsniveauet og den måde der bliver 
informeret på. 

Der stilles spørgsmål ved, hvor de 1800 kroner der figurerede på fælleshuskontoen er 
blevet af.

Der stilles spørgsmål til, hvem der betaler bl.a. kaffe til diverse arrangementer.

Lejes Fælleshuset fortsat ud, fra kl. 12 til kl. 12 ?

En beboer beder bestyrelsen om hjælp til at få godkendt et anlægsarbejde i egen 
have.

Ordinært møde:

 Vedr. beboerspørgsmål
Bestyrelsen mener, at vi informerer om bl.a. bestyrelsesmøder og andre offentlige 
arrangementer, både via Storbylandsbyens hjemmeside, ØB's hjemmeside, via vores 
Facebook-gruppe, via den offentlige Facebook-side og via ophæng i Fælleshuset.

Beboeren tilbyder at øge informationsniveauet, ved bl.a. at etablere en mailingliste, 
og evt. gå rundt i bebyggelsen, og aflevere skriftlige og mundtlige informationer.
Det stiller vi os naturligvis positivt overfor, og vil se på, hvordan vi får uddelegeret 
opgaven.

De 1800 kroner, tilsamt med indestående på de øvrige konti, som vi disponerer over, 
alle går ind i Storbylandsbyens overordnede regnskab, ved årsafslutningen. De 
figurerer således på Storbylandsbyens samlede regnskab, som enten kan rekvireres 
hos ØB, og vil fremgå af årsregnskabet, der fremlægges på afdelingsmødet i 
september,.

Kaffe og andre udgifter til fortæring i forbindelse med beboeraktiviteter, betales af 
den konto der er til rådighed, med henblik på beboeraktiviteter.
Arrangementer der afholdes i andet regi, her under møde med kommunen, ØB og 
SUS, afholdes af private eller offentlige midler, og dækkes således ikke af 
beboerrelaterede konti, heller ikke fælleshuskontoen.



Indtægter fra udleje af Fælleshuset, figurerer på fælleshuskontoen. Denne konto 
dækker bl.a. indkøb af materialer til fælleshuset. Der er bl.a. købt opslagstavle og 
rengøringsmidler etc. 

Fælleshuset udlejes generelt for et døgn, fra middag til middag.
Vi vil nedsætte et udvalg, der ser på udlejepraksis, med henblik på, at gøre reglerne 
mere fleksible og praktiske. Vi opfordrer spørgeren til, selv at deltage i 
udvalgsarbejdet.
Udvalget består foreløbig af Bente (105), Lene og Bo.

Råderetsudvalget vil naturligvis være behjælpelig med, at anlægsarbejder der er 
godkendte i henhold til råderetskataloget, bliver endelig godkendt hos ØB, så 
arbejder kan igangsættes.

 Kontorinventar til Fælleshuset
Jan har fundet nogle gode tilbud noget brugt kontorinventar. Det ser udmærket ud, og 
vi vil gå videre med undersøgelser af det. Vi vil også tale med Lena (den nye sociale 
vicevært) om, hvad hendes idéer er, desangående.

 Beplantningsudvalg
Der er nedsat et beplantningsudvalg, bestående af Bente og Jan, som vil se på den 
praktiske implementering af de fritvoksende/vilde planteområder der blev vedtaget 
på afdelingsmødet. Flere er velkomne til at melde sig til udvalget. 

 Mailing historik
Bestyrelsen vil tage initiativ til, at lave en protokol over den officielle mail-
udveksling med ØB og andre relevante instanser, der vedrører bestyrelsesarbejdet. 
Denne protokol vil fremtidigt blive vedhæftet som bilag til bestyrelsesreferaterne. 

 Beboermøde
Vores nye sociale vicevært Lena, har indkaldt til beboermøde d. 9. februar kl. 17.
Vi ønsker bl.a. at få en pejling på, om der er nogen der ønsker at stille sig til rådighed 
som suppleanter til bestyrelsen, så der evt. er basis for, at indkalde til ekstraordinært 
afdelingsmøde, med henblik på styrkelse af bestyrelsen.

 Udtræden
Formanden meddeler, at Tove har valgt at udtræde af bestyrelsen. Bo indtræder – i 
sin egenskab af 1. suppleant – i hendes sted. Bestyrelsen har således ingen 
suppleanter.

 Danskundervisning
Vi foreslår, at den sociale vicevært sætter sig i spidsen for etableringen af den 
foreslåede danskundervisning. Der er pt. 3 tilmeldte.



 Økonomi
Kasserer beretter, at Fælleshuset har været udlejet en enkelt gang i år. Resten af vores 
konti har fortsat sit årsindestående, i henhold til budgettet. 

 Næste møde
Onsdag 2. marts 2016.

Referatet godkendt


