
Bestyrelsesmøde d. 4./11. 2018 

Tilstede: Marianne, Torben, Isein, Bente, (Johnny) 
Fraværende: Dianna 
Referent: Bente 
Referat fra sidste møde: Bente læser op 
 
Beboer henvendelse:  

1. En beboerhenvender sig med ønsker om bedre information. Generelt når der er aktiviteter m.m. 
når det ændres. Beboeren spørger også om vi ikke er indkaldelse til et informationsmøde hos ØB, 
om bestyrelsesarbejdet. Vi kan informere at ØB ikke har disse møder i år, da vi har spurgt til det. 
Beboeren anbefaler at vi skal gennemgå diverse aftaler der er gennemgået gennem tiden, 
beboeren har noget materiale der vil blive udleveret til os. 

2. En anden beboer spørger til hvordan vi forholder os til ting i fælleshuset, når de er kommet ind. Vi 
vil arbejde på en procedure. 

 
Formanden har ordet, informationer fra ØB/ samarbejdspartner: 

• Johnny foreslår Torben som næstformand. Vedtaget. 

• Jesper har trukket sig som medlem, Bente indtræder i bestyrelsen, Isein bliver 1. suppleant. 

• Information om beredskabsplan, vigtigt vi har mulighed for at tale om de på et bestyrelsesmøde. 

• Referat fra organisations møde. 

• Kontaktet af Frelsens Hær, om vi vil have en tøjcontainer, vedtaget. Johnny tager kontakten.  

• Vi har fået login til web zone 
Siden sidst: 

• Torben informerer fra repræsentantskabsmøde. 

• Torben har sendt billeder af os til ØB 
Webside information: 

• Vi gennemgår nogle punkter i Bilag 01, Se bilagt til sidste referat. 
1. Punkt 1c Isein er webmaster. 

Punkt 1d på et tidspunkt vil vi gerne lave et info kaffemøde om websiden. 
2. punkt 2a er ikke relevant pt. 
3. punkt 3a Layout er accepteret 

punkt 3b tages med på kaffemødet 
4. punkt 1 Historien, Baggrund for Storbylandsbyen 

punkt 16 Isein og Torben indsamler praktiske informationer. 
punkt 17 Marianne, Bente og evt Johnny taler om visioner for bestyrelsen 

5. Resten af punkterne ligger i bero til vi senere har et webmøde.  
Økonomi: 

• Vi kikker på det senere, vi ser der er udfordringer. 
Fælleshusudlejninger m.m.: 

• Intet at berette 
Daglig trivsel: 

• Hurtig vendt. 
Nye tiltag: 

• Vi holder måske et lille arrangement i december måned. 
Evt: 

• Intet at berette 
Kalender: 



• Intet at berette 
Næste møde: 

• Søndag 2.december kl 16. Hvis dato og tiden ændres bliver det skrevet på kalenderen i fælleshuset. 
Referatet læst op og godkendt. 


