
Afdelingsbestyrelsesmøde 9.01.2020 i afdeling 20 - Marienlystvangen 

 

Gennemgang af referatet fra sidst 

- Referatet er gennemgået. 

Formanden siger  

- Det er underligt at bestyrelsen ikke bliver informeret om reparationer i landsbyen i fællesarealerne. 

Bestyrelsen ønskes at blive informeret om disse. Formanden vil forsøge at tage kontakt til Torben 

Brandi.  

Fra øb 

- Vi har modtaget mail om frist for indberetninger omkring indtægter og udgifter mht. konti. 

 

Opgaveopfølgning 

- Der bliver taget hånd om alle opgaverne fra sidst.  

Økonomi 

- Øb er blevet informeret om hvor meget den sociale vicevært må få til de aftalte arrangementer.  

- Regnskabet fra sidste år gennemgås, forventet afklaring næste bestyrelsesmøde. Så vi danner et 

økonomisk overblik.  

Fælleshusudlejning 

- 2 udlejninger siden sidst. 

 

Beboerhenvendelser 

- Der er kommet en beboerhenvendelse omkring gæs på vejen, hvor en beboer føler sig utryg. Vi vil 

kontakte ejeren om der kan findes en løsning.  

- Der er kommet en beboerhenvendelse omkring tis op ad pizzaovnen ved fælleshuset. Det bedes 

man stoppe med.  

Udvalg 

- Velkomstkomiteen: Der kommer en ny beboer. Folderen er næsten klar.  

- Vedligehold: vedligehold får pære til ovn og emhætter udleveret af viceværten. Vedligehold kan se 

på røgalarmer.  

Websiden 

- Det der er på hjemmesiden virker, også til mobil alt efter hvor ny den er. Storbylandsbyen.dk 

 

Eventuelt 

- der har været løs snak om ændringer af fælleshusets indretning.  



- Der skal findes en ordning på at lyset hele tiden er tændt i køkkenet og i gangen. Vedligehold tager 

sig af det.  

- Der er blevet talt om el-problemet. Der er kontakt til øb og vi afventer.  

- Vi sætter spørgsmål ved hvor meget køle – og fryseskab bliver brugt i fælleshuset.  

- Vi har observeret at der kommer storskrald fra kolonihaven, vi har ikke kapacitet til at løse deres 

affaldsproblem, vi overvejer hvad vi vil gøre.   

- Vi har haft trepartsmøde.  

- Bestyrelsen ønsker nyt møde med den sociale vicevært omkring år 2020. vi sender mail.  

 

Næste møde 

- D. 06.02.20 – torsdag, bestyrelsesmøde. Kl. 16.30 

Storbylandsbyen.dk 


