
Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde i afd. 20 – Marienlystvangen, d. 23. juli 2020 

 

Deltagere: Jan, Bo, Johnny, Bente, Lars Rune og Cecilie 

Fraværende: Allan. 

 

Gennemgang af referatet fra sidst 

- Gennemgået referat fra sidste møde. 

 

Formanden siger 

- Al materiale fra ekstraordinært afdelingsmøde d. 2 juli, blev afleveret i postkassen hos øb d. 3. juli.    

Fra øb 

- Tina ønsker svar om det nye råderetskatalog er rettet korrekt til. Vi har gennemgået det og sender 

svar til hende.  

- Der er kommet spritdispenser, sæbedispensere og papirservietter. Vi skal drøfte om hvem der skal 

stå for opfyldning af disse.  

  

Opgaveopfølgning 

- Det kører planmæssigt.  

Økonomi 

- Vi holder budgettet overordnet.  

 

Fælleshusudlejning 

- Der har ikke været nogen der er lejet fælleshuset. Fremadrettet vil det koste knap 600 kr ekstra, 

fordi det skal afsprittes af fælleshuset, på grund af Corona reglerne.  

 

Beboerhenvendelser 

- Der har ikke været nogle henvendelser.  

 

Udvalg 

- Velkomstkomiteen: Der er hilst på den nye beboer, og ellers har vi afleveret informationer til 

beboeren.  

- Greenteam: Det fungerer, det er sommer.  

 



Websiden 

- Det kører. 

Eventuelt 

- Der vil blive lavet et nøglekort over de nøgler, der er udlånt til beboerne til depot m.m. 

- Vi vil gerne lave et nyt udvalg, som vil hedde cleanteam, hvor man frivilligt kan melde sig til at gøre 

fælleshuset rent. 

- Der kommer et stålskab inde i et skab i køkkenet, hvor der fremover vil være rengøringsmidler. 

- Til dem der ikke har klippet hæk, gør vi opmærksom på, at man skal klippe hæk inden den 13. 

august, ellers vil der blive indsendt en klage. Hækken må max være 180 cm høj. Hækken skal 

klippes for oven og på siderne mod fællesområdet. 

- Bestyrelsen vil ikke påtage sig ansvaret for at fylde sprit- og sæbedispenserer og papir. Vi kontakter 

øb om at de skal have ansvaret for dette.  

Næste møde 

- D. 6. august kl. 16.30  


