
Bestyrelsesmøde 07.11.19 

 

Gennemgang af referatet fra sidst 

- Referat gennemgået 

Formanden siger  

- Der er videresendt mail fra Torben Brandi, vedrørende lyset der ikke virker. Han forklarede at det 

var et nyt problem, som de ikke kendte til før. Det virker ikke til at være løst endnu.    

Fra ØB 

- der er kommet invitation fra ØB til kick-off møde. Med de 17 verdensmål fra FN. Alle beboere kan 

deltage og er folk interesseret kan man møde op. Ved interesse kan man opsøge en fra bestyrelsen 

om yderlige informationer. Der kommer til at hænge en kopi af invitationen på bestyrelsens 

opslagstavle i fælleshuset. 

- Invitation til bestyrelsesmødeinfo den 13 november, kl. 17, for bestyrelsesmedlemmer. 

- Invitation til budgetmøde for bestyrelsesmedlemmer den 5 december kl. 17. 

  

Opgaveopfølgning 

- Arbejder videre på hjemmeværnssagen.  

- Repræsentants møde:  Allan tog af sted og overleverede referat til bestyrelsen. 

 

Økonomi 

- Man har gået budgettet efter og fortsætter med arbejdet.  

- Bestyrelsen er bekymret for fremtidig regning for det lys der ikke virker.  

- Spørgsmål til Torben Brandi, vi afventer svar. 

- Vi mangler fortsat koder til webzonen. Jan tager sig af det.  

Fælleshusudlejning 

- Der har været 1 udlejning siden sidst. 

- Bente leder udlejningen.  

- Bestyrelsen arrangerer juleaften for alle i afdelingen. Alle der deltager betaler lidt til det. Der laves 

en indbydelse som alle får. Bestyrelsen låner fælleshuset. Bestyrelsen har vedtaget at der er et 

tilskud på 60 kr pr. deltagende beboer  

- Beboerhenvendelser 

- Ingen henvendelser. 

Udvalg 

- Juleaftensudvalg oprettet. Er der folk der vil være med, kan man melde sig til dette inden den 14 

november, til mailadresse ojbbestyrelsenafd20@gmail.com  

- Der har været Kontakt til den nye beboer.  

- Intet nyt fra greenteam, de har ikke så meget at lave. 



- Velkomstkomiteen arbejder videre på folder til nye beboere.   

- Vedligeholdsgruppen: der bliver talt om ideer til oprettelse af udvalget. 

- Grøn koncert gruppen: vi har haft kontakt til grøn og at der temmelig sikkert bliver grøn her til 

næste år, vi kender ikke betingelserne endnu.  

Websiden 

- Vi har købt stordbylandsbyen.com og har talt med sus, om at få overdraget storbylandsbyen.dk. Vi 

arbejder fortsat på hjemmesiden og den opgraderes løbende.   

Eventuelt 

- Bestyrelsen giver bevilling på 200 kr til juletræer. Juletræet udenfor vil blive monteret med lys. 

-  Møde med den sociale vicevært, vi diskuterer emner.  

Næste møde 

- D. Næste møde 4. Dec. Kl. 16.30 

 


