
Bestyrelsesmøde d. 06.02.20 

 

Gennemgang af referatet fra sidst 

- Gennemgået referat. 

Formanden siger: formanden taler om økonomi. 

- Den samlede bestyrelse er bekymret for den økonomiske udvikling i forhold til reetablering af el- og 

kloaksystemer. Vi har igen fået nedlagt nye ledninger, da de gamle var beskadiget. Vi kender ikke 

det fulde omfang, men har intentioner om at undersøge det. 

Fra øb 

- Indkaldelse til kursusweekend for bestyrelsen. Et medlem deltager. Den samlede bestyrelse har 

besluttet kun at sende et bestyrelsesmedlem for at spare på økonomien.  

- Der er kommet en seddel i postkasserne omkring parkering i haven. Man kan eventuelt ansøge om 

tilladelse til at kunne holde i sin have, hvor man kan etablere en parkeringsplads. Ansøgningen skal 

sendes til øb.  

- Man skal selv forsikre sig omkring glas og kumme. Information fra øb. 

- Man skal selv tjekke op på sin solcellers elproduktion, man har mulighed for at gå ind på 

storbylandsbyen.dk, hvor der forefindes et link til evishine elproduktion. Man skal derefter vælge 

sit husnummer. Man er selv ansvarlig for ens inverter i skuret virker. Se information fra øb, som har 

været afleveret i postkassen.   

Økonomi 

- Bilag og regnskab omkring økonomien fra 2019 for de kontoer vi har råderet over er hængt op i 

fælleshuset på opslagstavlen. 

-  Vi har ikke hele budgettet for afdelingen udleveret endnu fra 2019, og kan derfor ikke se det 

samlede under/overskud. 

- Der er nogle problematikker mht. sidste års regnskab Særligt omkring el arbejde. 

- 1/3 af vores budget er allerede brugt på alm. vedligehold. 115*** 

Fælleshusudlejning 

- Der har ikke været nogle udlejninger endnu.  

- Kommunen kommer på besøg med nogle fra belgieren da de ønsker at se projektet. 18 februar kl. 

14. Der er tirsdags kaffe som normalt. 

- Al kommunikation omkring udlejning, besøg og andre arrangementer i fælleshuset skal gå igennem 

bestyrelsen.   

Beboerhenvendelser 

- Der er kommet en beboer henvendelse omkring muligheden for varmepumpe. Der blev snakket lidt 

omkring muligheder for dette. Beboeren er blevet gjort opmærksom på at dette skal forbi ØB og 

derefter godkendes på et afdelingsmøde. 

Udvalg 



- Velkomstkomiteen har lavet en folder til nye beboer. Revideres undervejs. 

- Vedligehold:  

- vedligehold kan opsætte en censor til udendørslampen ved hoveddøren. Man betaler selv for 

censoren som pt. Koster 50,-. Kontakt vedligehold hvis man har et ønske om dette. 

Websiden 

- Der er kommet nye links på hjemmesiden. Storbylandsbyen.dk 

- Vi har fået overdraget storbylandsbyen.dk fra sus. Den kommer til at ligge under bestyrelsen, 

afdeling 20, eller den forperson, der måtte være valgt hvis der ikke er nogen bestyrelse.  

Eventuelt 

- Vi har fået en Invitation til fastelavnsfest i Bispehaven 21. februar. Alle er velkomne. Bispehavevej 

- 29. Aller er velkommen kl 15-19. Opslaget hænger i fælleshuset. 

- Vi går videre med hensyn til tøjcontainer. Dette er gratis for afdelingen. 

- Vi informerer om at fælleshuset ikke er en genbrugsstation. Vi oplever til tider brugte ting. Men 

dette ønskes håndteres andetsteds. 

- Bestyrelsen inviterer til fælles oprydningsdag i fælleshuset. Dem som møder op, er med til at 

bestemme hvad der skal gemmes og hvad der skal ud, det bliver den 22/2-2020 Der er morgenmad 

kl 09.00 og oprydning begynder omkring kl. 09.30 

Næste møde 

- D.  05.03.20, kl. 16.30 


