Bestyrelsesmøde 15-09-2020
Marienlystvangen afd. 20 Østjysk bolig
_____________________________________________________________________
Til Stede på mødet:
Jan, Lars Rune, Bo, Allan, Bente og Maj

Gennemgang af referatet fra sidst:
I den ny bestyrlese er:
Bo nr. 115
Bente nr. 105
Lars Rune nr. 117
Katharina nr 151
Jan nr. 153
Allan nr. 149 Suppleant
Maj nr. 161 Suppleant

Jan er genvalgt som formand, Bente er genvalgt som kasser.
Vi har valgt at formandsposten er en flad struktur, dvs. at vi hjælper hinanden i bestyrelsen med
diverse poster.
Referat gennemgået fra forrige bestyrelse.

Formanden siger:
Jan og Bente har sammen med Erik snakket om grus på indkørslerne. Der er sendt mail til TB.
Der er sendt mail til LW ang. Coronaregler i fælleshuset, vi afventer svar. Når vi har fået klart svar, melder vi
ud i postkasserne til alle beboere.

Fra ØB:
Der undersøges i øjeblikket nogle kloaker, hvor der er problemer med tilstopning.
Tømrer kommer ud og vurderer plader på samtlige huse, dem der trænger bliver skiftet. De udskiftede
plader kommer i garagen/skuret, til fremtidige småreparationer. Disse er ikke til privat eller fælles brug.

Opgaveopfølgning:
•

Økonomi:
Gennemgået

Fælleshusudlejning
Huset er udlejet fra lørdag d.19 til søndag d. 20.

Efter en udlejning må huset, hverken sal, toilet eller køkken benyttes, før
der er blevet afsprittet af professionelle. Vi henstiller kraftigt til at dette
overholdes, da vi ellers risikerer lukning af fælleshuset.
Maj står for udlevering af nøgle. Og afslutning af lejemålet.

Beboerhenvendelser:
Der har

Udvalg:

Websiden:
Vi diskuterer fremtiden.

Eventuelt
Bestyrelsen har besluttet, at alle klager skal rettes til ØB og ikke til bestyrelsen.
Ved evt klage, henvises til ØBs hjemmeside
Vi vil prøve at finde et system, så vi har helt styr på hvor nøgler til depot og skur er, og at der kvitteres for
en udlevering/ aflevering af en nøgle.

Vi vil oprette et aktivitetsudvalg, som bla vil samarbejde med Lena. Dette består af Katharina og Maj. Vi
tager gerne imod gode inputs fra beboere.
Vi har fået nye brugte stole i fælleshuset. Bestyrelsen har vedtaget at Lena gerne må få to af dem til sit
kontor.

Næste møde
Næste møde er 1/10 - 2020 kl 16.30.
Møderne er åbne, alle må overvære dem. Dog ikke ved personsager.
Åbent for beboer henvendelser fra 16.30 – 17.00

