
Bestyrelsesmøde d. 4.12.19 – afdeling 20 Marienlystvangen 

 

Gennemgang af referatet fra sidst 

- Referatet fra sidst er gennemgået. 

Formanden siger  

- D. 5. dec. er der møde om økonomi fra øb, Bente og Allan er tilmeldt. 

- Der er endnu engang udsendt invitation til kick-off mødet d. 11.dec. kl. 17-19.30  

- Opdatering fra Torben Brandi. Der arbejdes på sagen omkring lyset udenfor.  

Fra øb 

- Se ovenstående. 

Opgaveopfølgning 

- Hjemmeværnssagen: man kan tjekke hjemmeværnets facebookside, om hvornår der er øvelser.  

- Juletræerne er hentet og de er pyntet og med lys.  

- Allan og Bo var til møde ved øb, med bl som kursusholder. Har aflagt et kort referat. 

Økonomi  

- Vi har gennemgået økonomien. 

Fælleshusudlejning 

- 2 udlejninger i sidste måned.  

Beboerhenvendelser 

- En beboerhenvendelse omkring campingvogn.   

- En beboerhenvendelse omkring parkering i den bagerste have.  

Udvalg 

- Vi arbejder videre med velkomstfolderen i velkomstkomiteen.  

- Greenteam har ferie.  

- Vedligeholdsteamet arbejder vi på at etablere, omkring udendørs vedligehold og i 

fællesområderne.  

Websiden 

- Der arbejdes fortsat på hjemmesiden. Vi er kommet længere med hjemmesiden, men mangler 

billeder.  

Eventuelt  

- Mere fælles arbejde, hvor vi er sammen om opgaverne.   

- Den socialeviceværts rådighedsbeløb diskuteres. Der udbetales beløb hvert halve år til sociale 

aktiviteter, ifølge afdelingsmødet 2016.    



- Bestyrelsen har besluttet at reducere skraldespandene fra 8 til 6 stk. ugentligt. Da de er uudnyttet 

og kan derfor spare penge.   

- Fra 1.1.2020 ønsker vi at kunne dele referat fra bestyrelsesmøderne i postkasserne, direkte efter 

mødet.  

- Bestyrelsen har besluttet at lave et skab i fælleshuset til bestyrelsens kontorartikler.  

- Der bliver lavet en ny foranstaltning til computeren. 

- Vi opretter et vedligeholdsteam og vil arbejde videre på dennes oprettelse.   

- Tis i tørretumbler og toilet svinet til. Betalt rengøring til at ordne det. Vi håber at vedkommende vil 

henvende sig.    

Næste møde 

- D. d. 9.1.20, kl. 1630. - bestyrelsesmøde 


