Bestyrelsesmøde d.7.10 2018
Tilstede: Johnny, Isein, Torben og Bente
Fraværende: Marianne, Jesper og Dianna
Referent:
•

Bente

Referat fra sidste møde.
•

Jonny læser op

Formanden har ordet, informationer fra ØB/samarbejdspartner:
•
•
•

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde
Øb ønsker et billede af bestyrelsen, Torben sender billeder af de første 4 til ØB
Forslag til årets nabo i ØB

Siden sidst:
•
•
•
•
•

Postkasse til bestyrelsen, vi finder ud af om ØB´s postkasse kan bruges.
Petang bane er lavet på en arbejdsdag hvor der deltog 5-6 beboer, prisen blev kr. 3240,- der ligger
petang kugler til fri afbenyttelse i rummet hvor der er plæneklippere, doneret af Jonny.
Hjemmesiden er genetableret, www.storbylandsbyen.dk, de efterfølgende møder kikker vi på den.
Projekterne er fungerende. Torben og Isein er tekniker på den, så kontakt dem hvis I oplever
problemer
Lærred er fundet frem til projektoren. Vi søger projektor bord hos genbrug.

Økonomi:
•
•

Forsørgelse vedrørende udgifter til petang bane sendes til Lena.
Torben renskriver og fremsender til Johnny.

Webbsiden:
•
•
•

På næste bestyrelses møde afsætter vi 30 min til gennemgang af bilag 1.
Præsentation af hjemmesiden ved Isein.
Indkøb af VGA/HDMI adapter. Isein indkøber den.

Fælleshusudlejninger m.m:
•

Intet at berette, Johnny er tovholder på information/kalender

Beboerhenvendelse.
•

Ingen henvendelser

Daglig trivsel:
•

Vi taler om daglig trivsel, og hvad vi forstår ved daglig trivsel.

Nye tiltag:
•

Vi vil gerne have styr på procedure.

•

Intet at berette

Evt:

Kalender:
•

Repræsentantskabsmøde d. 31./10. kl 19. Torben deltager

Næste møde:
•

Søndag d.4. november kl. 16.

Referatet læst op og godkendt.

Side 1.
Afdelingsmøde AB20 – Storbylandsbyen
Søn 7. oktober 2018 kl. 17:03
Afdelingsmøde – 02
Marienlystvangen 125
8200 Aarhus N
Torben Theill – 107

Bilag 01.
Vedr.:

hjemmesiden www.storbylandsbyen.dk

Isfein og undertegnede drøftede hvorledes :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

administration
mini kursus
layout
indhold
mail-modul
funktionalitet

skulle redigeres/opsættes, og i den forbindelse finder vi det relevant at følgende emner tages op til
overvejelse :

1. Administration
a) - Hvordan skal vi administrere www.storbylandsbyen.dk ?
b) - Måske vi skulle have en web-master ?
c) - Torben – 107 foreslår Isfein, såfremt han er villig ?

2. Mini kursus i Administrations-modulet
a) - Er der nogle der ønsker at lære at redigere indhold ?
b) - Isåfald har Isfein og mulighed for at lave et mini kursus.

3. Layout
a) - Layout – kan det nuværende layout accepteres af bestyrelsen ?
b) - Har vi brug for et Logo ?
I så fald ville det give mening at udskrive en Konkurrence i Storbylandsbyen vedr.
konstruktion af et logo ?

Side 2.

4. Indhold
1. - Hvad mere skal vi have af Indhold og tema ?
2. - Hvordan skal vi skrive teksten ?
3. - Som gruppearbejde eller under bestyrelsesmøder ?
4. - Eller er der brug for en selvstændig arbejdsgruppe ?
5. - Måske der er brug for at beskrive de sociale aspekter af Storbylandsbyen ?
Indtil videre har vi tilladt os at bruge Østjysk Bolig og SUS som kilder.
6. - Måske Lena skal kunne redigere og uploade følgende ?:
Lena´s Blog
Nyhedsbrev
Fra beboerne
7. - Måske vi skulle have en side der f.eks. kunne hedde ”Kom m. jeres billeder” ?
8. - Når og hvis vi får et værksted op og ”stå” - kunne der f.eks. være en side m.
Træværksted ?
9. - Måske ligefrem en Web-Shop side ?
10. - Måske en ”Jeg tilbyder …..” side ? Det kunne være nabohjælp eller – ”jeg har bil og
kører på indkøb i Bilka : Dato og Tid” ?
11. - Måske en side som kunne fungere som et ”udstillingsvindue” hvor vi kunne tilbyde
rundvisning, kombineret med et lille fordrag om Storbylandsbyen og ideén bag dens
tilblivelse. F.eks. kunne ”kunderne” være Skoleklasser og Firmaer, der kunne have
interesse i at sponsorerer nogle af
vores projekter – værksteds container – gæstehus
osv. ?
Her kunne vi hente inspiration hos Godsbanen, der får god feed-back på deres åbenhed.
12. - Måske en Debat side ?
Som bekendt trækker debat og aktivitet folk til.
13. - Måske en side m. Projekter incl. Billeder ?
F.eks. billederne fra Petanque bane projektet !
14. - Side m. Arkiv/dokumenter ?
Så vi har alle for bestyrelsesarbejdet – vigtige dokumenter liggende centralt et sted !
15. - Side m. Referater ?
16. - Praktiske oplysninger ?

Side 3.
17. - En side hvor vi som bestyrelse træder i karakter og beskriver vores Vision for
bestyrelsesarbejdet og Storbylandsbyen.
18. - Side m. film og andre audiovisuelle aktiviteter f.eks. musik og dans.
OBS: ”Søren ser film Ons kl. 21:00”
Side med velkommen til ”Ny beboer”

5. Mail-modulet
a) - Der er til www.storbylandsbyen.dk tilknyttet et mail-modul, således at f.eks bestyrelsen
kunne oprettes med egne Mail-adresser, som kunne bruges til kommunikation med
beboererne og den relevante omverden ( Østjysk Bolig og myndigheder).
b) - Dette kan være særdeles praktiskt, idet man på denne måde ikke behøver at bruge sin
”private” email adresse. Endvidere kan din mail-adresse under storbylandsbyen.dk
f.eks. : være :
”formand@storbylandsbyen.dk”
”kasserer@storbylandsbyen.dk”
osv.
c) - Hvis vi ønsker at anvende mail-modulet er fornuftigt at web-masteren tager sig af
administrationen af Mail !

6. Funktionalitet :
a) - Der er brug for en knap til video.
b) - Google maps skal bringes til at virke

Afdelingsmøde AB20 – Storbylandsbyen
Søn 7. oktober 2018 kl. 17:03
Afdelingsmøde – 02
Marienlystvangen 125
8200 Aarhus N
Indlæg 01 - Torben Theill - 107

Torben – 107 - INDLÆG 01 – Afdelingsmøde – 02 - d. 7/10-2018 – 17:03:

Ad. punkt - Postkasse
Efter samtale med Johnny – Formand, er det ændret til at Lena/Johnny indkøber ny postkasse.

Ad. punkt - Åbenhed
Isfein og Torben har på et møde - lør d. 29 september 09:00 til 13:25 – oprettet hjemmesiden
www.storbylandsbyen.dk.
Forslag 1.
-

Der er brug for fælles beslutninger om layout og indhold – se bilag 1.

Ad. punkt – AV-Udvalg
1. 2.
3. -

4. -

5. -

Isein og jeg gennemgik projektoren - testede den, og fandt at den fungerede som den
skulle. Den kan bruges til møder og foredrag.
Måske kan den også bruges til afspilning af film - dette er ikke testet.
Data på projektor :
https://www.infocus.com/products/lp540#support
Opløsning
XGA (1024 X 768)
Display
LCD
Lampe styrke
1.700 lumens
Lampe liv
2.000 timer Herefter skal den skiftes - der er mulighed for
at tjekke hvor mange timer den har kørt.
Ved indkøb af ny lampe til projekter er typebetegnelsen :
Projection Lamp Module
SP-LAMP-017
Lampen kan købes hos :
https://www.projectorlamps.com/infocus-projector-lamp.html
$ 164,50
Danske kr.
165.00 USD = 1,067.49 DKK
Endvidere fandt vi det indkøbte lærred, som lå hos Lena.
Det er et "løst" lærred uden nogen ramme.

Forslag 2.
Måske vi skulle bygge ramme til lærredet ?
Der skal bruges hæfteklammer (Torben/Johnny)
Lister til konstruktion – x,xx kr.
Kan måske bygges (skrues og limes sammen) på en Kreativ Aften om søndagen.

