Bestyrelsesmøde afd. 20.
Dato: 4/4-17
Tilstedeværende: Merete, Emma, Bjarne, Bente og Berit
Fraværende: Jan, Johnni
Referent: Berit/Bjarne
Dagsorden:
Referat fra sidste møde:
– Merete refererer fra sidste mødes referat
Formanden har ordet:
– Råderetskataloget er gennemset, godkendt og tilbagesendt til ØB
– Merete informerer om at hun trækker sig midlertidigt fra bestyrelsen fra dd. til primo august.
Bjarne træder ind som menig medlem af bestyrelsen.
–
Siden sidst
– Merete har taget kontakt til kolonihaven Marienlyst, men de føler sig lidt overbebyrdet pt.
Emma og Merete tager kontakt til dem på anden vis.
– Rigtig godt møde med psykiater Alberto Fergusson.
– Trepartsmøde mandag d. 13/3 var et fint møde. Der blev bl.a. talt om at der er brug for større
indblanden fra kommunen og ØB ift. at gøre Storbylandsbyen til et mangfoldigt sted.
– Kristian fra ØB har meldt tilbage at Radon-sikringsrapporten er i orden, men vi er stadig
interesserede i at se at der foreligger en rapport. Merete sender mail.
Økonomi
– Vi diskuterer det nye budget-system
ØB/samarbejdspartnere
– i VORES BLAD fra ØB står der at i Storbylandsby 1 er beboerne fra kommunen hjemløse,
det skal rettes til fremtidige referencer om SbLb1. Bjarne tager kontakt til Vibeke.
Fælleshuset
– Bente informerer om udlejninger
Beboerhenvendelser
– Bo har tilbageleveret nogle kasser med computere. Bjarne gennemser dem og rydder op.
Daglig trivsel
– Landsbymøde, referat foreligger i alle postkasser.
– Sankt Hans. Emma taler med Lena, og de laver seddel om hvem der gerne vil være med til
at planlægge.
Nye tiltag:
– Bente er startet på at fræse vores fælles græsplæne ved fælleshuset, så der kan plantes
blomster i maj måned.
Tilflytning/fraflytning: Ingen bemærkninger
Evt.:
– Bente træder ud af velkomstkommitéen, og Emma træder ind.
– Der tales lidt om, at der skal laves et informationsskab ude på parkeringspladsen.

Kalender
– næste bestyrelsesmøde: Onsdag den 10 maj kl. 18.30.

