
Bestyrelsesmøde d. 13. marts 2019 

Tilstede: Isein, Torben, Marianne og Bente (Referent) 

Referat fra sidste møde gennemgået  
 
1. Informationer fra ØB/ samarbejdspartner: 

1) Indkaldelse til Markvandring 3.april kl 13.30, Marianne og Bente deltager 
2) Alle boliger har fået information om ny afregningsmetode vedr. solceller 
3) Alle boliger har fået brev fra Vindstød/produktion fra solceller, det er vigtigt at alle læser dette brev 

og får sig registrerer for at få pengene udbetalt. Alle skal hermed også være opmærksom på at 
afregningen af el til januar, bliver væsentlig dyre end den plejer at være, da produktionen fra 
solcellerne UDBETALES HVER måned. 

4) Afdelingsbestyrelsen vil på landsbymødet tirsdag d. 19. kl. 17, foreslå en aktivitetsudvalg til at 
forstå den nye afregningsmetode. 

5) Vi har modtaget en forespørgsel fra Frelsens Hær Genbrug, de forhører sig om de må opstille en 
tøjcontainer i vores afdeling. Det har vi sagt ja til. 

6) Vi har modtaget 6 punkter fra Lena, den sociale vicevært. 
 

a. Rengøring turnusordning? andre forslag, se udspil i nyhedsbrevet 
 
Bestyrelsen syntes det er en god ide, ud fra frivillighedsordning, og alle respekteres for deres valg. 

 
b. ØB ønsker at alle afdelinger har fokus på de 17 verdensmål, hvad kan vi gøre i Storbylandsbyen? 
       Hvad syntes bestyrelsen? skal vi lave en fælles dag i fælleshuset for hele landsbyen, hvor vi  
      sammen finder ud af hvad vi kan, og vil I sammen med mig, arrangere sådan en dag? 
       Det kunne være: Opsamling af regnvandet, fællesarealerne engblomster-slå græs, elsparepære, 
      svanemærkede rengøringsmidler, dele erfaringer med hensigtsmæssige affaldssystemer der ikke 
      fylder så meget, ensomhed, mindske madspild. 
      
Bestyrelsen foreslår der kan laves et udvalg der kan arbejde videre på det. 

 
c. Leje af fælleshuset og brug af vaskemaskiner samtidig. Nogle beboere vil gerne have at der ikke 
       bliver vasket i fælleshuset når de lejer det. 
 
Bestyrelsen henviser til referatet fra afdelingsmødet 3. sept. 2014 forslag 7, som blev vedtaget. 
Der står:  
”Ved leje af fælleshuset er det tilladt at strege vasketider ud fra kl. 18 på dagen, hvor  
fælleshuset lejes. Dog skal der gives besked til de personer, hvis vasketid der bliver streget” 
Det står også I vores husorden. 
Der kan stilles et nyt forslag til afdelingsmødet 2019 

 
d. Vil bestyrelsen fremover stå for landsbymøder/arbejdsdage evt. i samarbejde med Lena 
 
Bestyrelsen syntes det er en god idé, bestyrelsen tager kontakt til Lena for at etablerer et 
samarbejde. 

 
e. Skal vi have et aktivitetsudvalg i storbylandsbyen 



Bestyrelsen syntes det er en god idé, vi laver et nyt punkt i vores dagsorden med info fra 
aktivitetsudvalget. 

 
f. Hvis der ikke nedsættes et udvalg til 5-års fødselsdagen, er det så et arrangement bestyrelsen 

vil stå for i samarbejde med mig? 
      Dette ser bestyrelsen sig ikke i stand til, men bestyrelsen opfordre til der laves et udvalg.  
     Vi kan i begrænset omfang hjælpe med det praktiske. 

 
2. Siden sidst: 

1) Vi har modtaget oplysninger fra Lena om de job hun udfører/jobbeskrivelse og fra åbenrådgivning 
Isein, Torben og Bente fortsætter med indsamling og sortering i materialet til informationshæftet. 

2) På konto 115901 for 2018 er bestyrelsen blevet opmærksom på der er udøvet hærværk på 5 dæk 
hhv 6. sept og 11. oktober, vi undrer os over, i bestyrelsen vi ikke er blevet informeret om der er 
udøvet hærværk og håber det er anmeldt til politiet. 
 

Bestyrelsen skal hermed opfordre ØB hermed til straks at give afdelingen besked ved mistanke om 
hærværk fremover. 

 
3. Økonomi: 

1) Bestyrelsen er opmærksom på der igen er udgifter til reparationer på kloaker.   
2) Konto 115120 Tekniks anlæg er allerede primo marts overskredet i henhold til det budgetterede. 

 
4. Fælleshusudlejninger m.m. 

1) Vi har ikke fået informationer om dette. 
 
5. Beboerhenvendelse: 

1) En beboer har oplyst os om, ang vores ønsket om et gæstehus, der var oppe til afdelingsmødet, 
hvor Kim (ØB) vil finde fonde til projektet, ikke bliver til noget. 
Vi opfordrer beboeren eller andre, til at få konkretiseret behovet for et anex, således det kan indgå 
i ansøgningen til AP-møller fonden i parløb med fondsøgning til Storbylandsbye 2. 

 
6. Organisationsbestyrelsen: 

1) Ikke noget nyt 
 
7. Nye tiltag: 

1) Vi arbejder videre på et hæfte med informationer    
 

8. Opgaver 
1) Torben kontakter Lene Willis, se sidste referat 

 
9. Webside: 

1) Der arbejdes videre på websiden 
 

10. Næste møde: 
1) onsdag d. 10. april kl. 18.30 

 
Referatet læst og godkendt. 


