
Bestyrelsesmøde d.5/10-2020 

Marienlystvangen afd. 20 Østjysk bolig 

_____________________________________________________________________ 

Til stede: 

Bente, Bo, Lars Rune, Jan, Katharina Maj 

 

Gennemgang af referatet fra sidst: 

Referat gennemgået 

 

Formanden siger: 

Vi har modtaget to reoler, der kan aflåses. Disse er til bestyrelsesbrug. De står for nuværende i fælleshuset. 

Vi har henvendt os til den sociale rådmand, ang beboersammensætning. Bente, Jan og Maj går ind i 

opfølgende kommunikation med ham, 

Vi har i bestyrelsen fra ØB modtaget modsigende corona retningslinjer ang. Brug af fælleshuset og vi er nu 

enige om at alt coronarelateret information går igennem Lena, så er der nogle spørgsmål, rettes 

henvendelse til Lena. 

 

Fra ØB: 

Der er sendt invitation ud til repræsentantskabsmøde d. 29 oktober. Jan deltager 

ØB har informeret om at direktøren Allan Søstrøm er blevet afskediget, grundet sigtelse om underslæb. 

Tina Gregersen har rettet henvendelse til bestyrelsen ang rettelser i råderetskataloget, som ikke var 

modtaget på kontoret. Dette er returneret nu. 

Opgaveopfølgning: 

 Bente og Lars Rune har sat gang at finde et system til udleverede nøgler til depot og garage. Senere 

indsamles garagenøglerne til nummerering.  

Økonomi: 

Der er stadig ikke styr på gadebelysning på nordsiden, Elektrikerne er stadig på sagen. Vi regner med at 

dette bliver bekosteligt.  

 



 

Fælleshusudlejning: 

Der har været en enkelt udlejning.  

Fælleshuset kan stadig lejes, mod merbetaling til firma for afspritning.  

 

Beboerhenvendelser: 

Der har 

 

Udvalg: 

Bestyrelsen vil gerne have alle udvalgene (greenteam, velkomstkomite, vedligehold, aktivitetsudvalg) 

sender minimum en repræsentant til næste bestyrelsesmøde, så vi kan høre fremadrettede planer og ideer. 

Næste møde er torsdag d. 5 november kl 16.30 i Jans værksted nr 153, hvis fælleshuset stadig er lukket ned 

for daglige aktiviteter. 

Katharina og Maj har sat gang i samarbejdet med Lena. Vi vil på sigt overtage tirsdags og torsdagkaffe, så 

det ikke aflyses når Lena ikke er her.  

Vi får en side i nyhedsbrevet, og deri vil vi informere om aktiviteter. 

 

 

Websiden: 

Vi har vedtaget at grundet manglende interesse for hjemmesiden, er den hermed 

nedlagt 

 

Eventuelt 

Bo vil gerne sørge for indkøb af printerpatroner, papir, clips etc. 

Vi får et stålskab som kan aflåses over i fælleshuset. Dette skal stå i teknikskabet i køkkenet. 

Maj overtager kontakten til Tina Gregersen vedr råderetskataloget. 

Bente bliver kontaktperson til Erik. 

 

 



Næste møde: 

Næste møde er d.5 november kl 16.30 


