
Bestyrelsesmøde d. 14. 8. 2019 

Tilstede: Isein (Skype), Torben og Bente referent. 

 
Referat fra sidste møde gennemgået, og godkendt 
 
 

1) Informationer fra ØB/ samarbejdspartner: 
1) Der er kommet indkaldelse til afdelingsmøde 9. september  

kl. 17 i fælleshuset. 
 

2) Spørgsmål fra Lena: 
 

1. Har I noget til dagsordenen til landsbymødet den 22 august? 

1) Nej vi har ikke noget til dagsordenen. 

2. Er der noget, I syntes der skal laves på næste arbejdsdag?  

1) Nej vi har ingen forslag. 

3. Kan man leje fælleshuset gratis, hvis man holder et arrangement åbent for alle de 

andre beboere i storbylandsbyen? 

1) Bestyrelsen henviser til afdelingsmødet afholdt 14.september 2015 – Hvor 

nedenstående blev vedtaget. 

 

Forslag nr 2. 

Hvor der under Fælleshus reglement punkt 2 står: 

 

”2. Arrangementer, hvor fælleshuset ikke lejes. 

 

Ved arrangementer hvor fælleshuset ikke lejes, kan afholdes for 5 

eller færre udefra kommende gæster. 

Ved denne form for arrangement forventes det at der tages hensyn 

til øvrige beboere, son eventuelt også benytter fælleshuset samme 

tid. Øvrige beboer må da frit deltage i denne form for arrangement, 

og skal under alle omstændigheder føle sig velkommen i 

fælleshuset.” 

 

 

4. Står I for forplejning til afdelingsmødet? 

1) Ja det gør vi, det er et arrangement som bestyrelsen står for. 

5. Ved I om der er nogle, der stiller op som kandidater til en kommende bestyrelse? 
1) Nej, vi ved ikke om der er nogle der stiller op 

6. Der har ikke været nogle udlejninger af fælleshuset siden sidst. 
1) Se punkt 4. 

 
2) Siden sidst: 

1) Positiv afvikling af grøn koncert.  
 



3) Økonomi: 
1) Der er budget møde i morgen d. 15. august kl 17. Efter bestyrelsesmødet arbejder vi videre 

med gennemgang af økonomi. 
 

4) Fælleshusudlejninger m.m. 
1) Vi er af Lena informeret omder ikke har været udlejninger af fælleshuset siden sidste møde. 

 
5) Beboerhenvendelse: 

1) Vi har ikke modtaget beboerhenvendelse. 
 

6) Organisationsbestyrelsen: 
1) Intet at berette. 

 
7) Nye tiltag: 

1) Intet at berette. 
 

8) Opgaver:  
1)  Arbejder videre på materiale til info mappe. 

 
9) Webside: 

1) Arbejder videre på materiale 
 

10) Næste møde: 
1) lørdag d. 7. september kl 12 i fælleshuset. 

 
Referatet læst op og godkendt. 


