
Referat fra bestyrelsesmøde i afd. 20, Marienlystvangen
Onsdag, 01.06.2016

Tilstede: Lene, Bo, Emma og Jesper (referent)

 Beboerspørgsmål
Ingen indkomne beboerspørgsmål.

Ordinært møde:

 Vejbump
Bestyrelsen ønsker etablering af fartregulerende foranstaltninger i området, (hvor 
vejbredden tillader det), da den nye, fine vejbelægning tydeligvis har inviteret nogle 
til at sætte farten yderligere op på området.
Problematikken er overgivet til den sociale vicevært (Lena), som vil rette 
henvendelse til nogle kendte 'fartsyndere' i området, i håbet om, at det vil lægge en 
dæmper på udskejelserne.
Der foreligger tilbud fra et firma, med familiær tilknytning til området, som vil 
etablere vejbump uden omkostning for Storbylandsbyen.
For at dette kan lade sig gøre, kræver det en fællesbeslutning på et afdelingsmøde.
Dette møde er planlagt til 23. juni, i forbindelse med afholdelsen af Skt. Hans i 
Fælleshuset.

 Tilbygninger
Bestyrelsen arbejder stadig med at få smidiggjort procedurerne omkring tilladelse til 
tilbygninger. Vi møder ikke megen imødekommenhed fra ØB, som synes at have 
fokus på færdiggørelse af det eksisterende byggeri (vand, lys osv.). 

 Grøn Koncert
Der pågår fortsat forhandlinger med Muskelsvindfonden om, hvordan årets koncert 
kan afvikles, med minimale gener for vores boligområde. Vi får også i år stillet 
gæste-billetter til rådighed, med fri ind- og udgang.

 Formanden beretter
Det forlyder, at beslutningen om, at nedlægge buslinje 16 står ved magt.. Vi er i 
forbindelse med andre beboergrupper i området, og vil indgive et fælles høringssvar. 
Lene vil desuden tage kontakt til Hans Halvorsen (i byrådet), som tidligere har udvist 
stor interesse for Storbylandsbyen. Det er meningen at linje 16 skal erstattes af en 
såkaldt linjebus (24), hvis rute vi endnu ikke kender til, og som kun kører på 
hverdage (mandag-lørdag) og ikke om aftenen.



 Økonomi
Regnskab gennemgået og godkendt med bemærkninger. 

 Næste møde
Onsdag 6. juli 2016.

Referatet godkendt
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