
Bestyrelsesmøde d. 4/3 2021 

Marienlystvangen afd. 20 Østjysk bolig 

_____________________________________________________________________ 

 

Tilsted :  

Bente, Bo, Katarina, Maj, Jan,  

 

Gennemgang af referatet fra sidst: 

Ref. Er gennemgået 

 

Formanden siger: 

At pga. helbredsmæssige problemer, har jeg ikke haft tid til opfølgning på mine opgave, disse er derfor ikke 

løst. 

 

Fra ØB: 

TB har svaret på de fleste af vores spørgsmål, tak for det.  

Lyset bliver lavet når vejret tillader det. 

Der er taget hånd om snerydningen ved Fælleshuset, stisystemerne skal vi selv holde, dog står det ikke i 

vores lejekontrakt. 

Rottebekæmpelser privat er bedre end den kommunale, derfor denne løsning, vedr. mus anbefaler ØB vi 

selv gør det, hvis du ikke kan, er det muligt at kontakte ØB. Og få hjælp. 

Der har været web. møde med ØB og Århus Omegn vedr. fusion af de 2 Bolig foreninger, Bestyrelse deltog i 

fælleshuset. Hver måned kommer der info til alle bestyrelser så man kan følge med i udviklingen, som også 

kan læses på ØB hjemmeside, under Fusion. 

Alle der flytter ind, får info fra ØB, vedr. solceller, herunder info fra Energistyrelsen, det er vigtigt at læse 

dette. 

 

 

Opgaveopfølgning: 



• Skabene til badeværelset er samlet 

• Stolene vi skal beholde til festbrug, har fået afmonteret armlænene 

• De opgaver der ikke er løst, går vider til næste måned 

• Vi afventer stadig nøgle udskiftning og oprettelse at vores vicevært rum. Vi spørger til det igen. 

 

Økonomi: 

Økonomien er gennemgået der er sendt nogle spørgsmål til Lew. 

E-mail er sendt til EB Vicevært. 

En vaskemaskine er blevet repareret for kr. 6850 hvilket er over 2021 buget. 

BØ er kasser i afd. 20  

 

Fælleshusudlejning: 

Der har ikke været nogle udlejninger. 

 

Beboerhenvendelser: 

Der har ikke været henvendelser. 

 

Udvalg: 

Velkomstkomitéen har været på besøg hos de nye beboere i nr. 131 (på afstand) Bestyrelsen byder 

velkommen 

Eventuelt 

• Der bliver lagt store sten (hvide) ved nogle af indkørslerne. 

• Der må ikke komme pap, kompost og glas i storskrald, det skal i de grønne containere. 

• Bestyrelsen arbejder sammen med TB fra ØB, frem mod en løsning om fast belægning på stierne. Vi 

er i den tidlige fase, der gøres opmærksom på, at der ingen garanti er for at det lykkes. 

• Vi ønsker et møde med TB fra ØB vedr. div. Mødet har været sat op før Corona, men er aldrig 

blevet afholdt. 

• Vores Pizza gril ved fælleshuset er blevet stjålet,  

• Der er møde med styregruppe vedr. Brændstrup. BØ har vagt til at varetage opgaven fremadrettet. 

 

Næste møde 

Næste møde 8/4 2021 


