
Bestyrelsesmøde d.  

Marienlystvangen afd. 20 Østjysk bolig 

_____________________________________________________________________ 

 

Tilsted : 

Bente, Katarina, Maj, Jan, Lars. 

 

Gennemgang af referatet fra sidst: 

Ref. Er gennemgået 

 

Formanden siger: 

Fremadrettet vil det være fint at bruge forbogstaver på personer, og faggrupper i stedet for firmanavne på 

leverandør. 

 

 

 

Fra ØB: 

Der er udsendt informationsbrev både på mail og i postkasserne angående verserende sag om svindel. 

Der er udsendt information fra organisationsbestyrelsen vedrørende fusionen med ÅO. 

Ikke alle medlemmer i bestyrelsen har modtaget denne information, bestyrelsen vil rette henvendelse til 

ØB angående dette. 

Infobreve vedrørende fusionen, kan læses på ØBs hjemmeside. 

Vi er indkaldt til markvandring d 14/4 kl 11-12.30.  

Vi har modtaget information om at LEW ikke længere er ansat i ØB. Fremadrettet vil bestyrelsens 

kontaktperson være VTH. 

Vi har modtaget tilbage melding fra TB angående et fra bestyrelsen ønsket møde, dette kan finde sted 

tidligst i juni.  

 

 



Fusion ØB/ÅO: 

Vi har modtaget en mail fra en afdelingsbestyrelse. I denne mail udtrykker de en bekymring vedrørende 

fusionen og eventuelle måde vi skal stemme på. 

Bestyrelsen i afd 20 deler ikke denne bekymring.  

Vi har haft kontakt til organisationsbestyrelsens formand, og vi er blevet bekræftet i at alle beboere vil få 

den nødvendige information vedrørende fusionen. 

Info omkring fusionen kan følges på på ØBs hjemmeside. 

Bestyrelsen er enige om at afholde en afstemning, om hvorvidt bestyrelsen selv skal afgøre om der skal 

indgås fusion, eller om afgørelsen skal ligge hos beboerne på et møde. 

0 Stemmer for at bestyrelsen bestemmer alene. 

4 stemmer for at beboerne skal stemme på et senere indkaldt møde. 

Opgaveopfølgning: 

• Der arbejdes på sagen med de hvide sten. 

• Vi taler med TB om flisebelægning på markvandring. 

• BØ fortalte om de nye planer for Brændstrup. Bestyrelsen vil informere mere på afdelingsmødet.  

• Der er stadig ikke kommet nøgler til viceværtrummet og garagen. 

• Vores lys er forsat i uorden, og der er kommet flere til. 

• Er det muligt at få en anden elektriker til at udføre opgaven, de har været klar til lukning siden 7 

december. 

 

Økonomi:  

Til en bolig er der indkøbt en slutblik til hoveddør. Bestyrelsen undrer sig over den høje pris. Bestyrelsen vil 

efter dette møde rette henvendelse til TB angående dette. 

Bestyrelsen undrer sig endvidere over indkøb af mundbind to dage i træk på afdelingens regning. Burde 

disse ikke dækkes af driftkontoret? 

Der er indkøbt pærer til emhætter, men antal fremgår ikke. 

Regnskab fra sidste år ophænges overfor vaskehuset. 

 

 

Fælleshusudlejning: 

Der har ikke været nogle udlejninger. 

 



Beboerhenvendelser: 

Der har ikke været nogle henvendelser. 

 

Udvalg:  

Kaffearrangementer tirsdage og torsdage kan stadig ikke startes op, grundet forsamlingsforbuddet. Vi 

vægter at alle skal føle sig velkomne og inkluderede, men politiet siger at deler vi os op i to grupper på 

afstand, må vi ikke tale med hinanden. Bestyrelsen afventer hævelse af forsamlingsloftet. Vi sætter 

naturligvis i gang, så hurtigt som muligt. 

Vi har etableret et udehold, som står for græsslåning. Vil man gerne deltage, så smid en seddel i postkassen 

153  

Eventuelt 

 

• Der er solgt 13 stole fra fælleshuset. Pengene er kommet i vores private bestyrelseskasse. 

• Vedrørende vores solceller, har vi observeret at på en angiven dag, indenfor 9 timer, har en beboer 

solgt 5,64 kwh og i samme periode købt 4,35 kwh. Når man kigger på time købt og solgt, er det 

jævnt fordelt over hele perioden. Dette burde ikke kunne lade sig gøre. Vi har været i kontakt med 

boligens elselskab. Som oplyser at der er fejl på anlægget og at en elektriker skal kigge på det. Vi 

taler med TB om det. 

• Vi går i gang med havemøblerne midt i april, vi arbejder i hold, alt information er på sedlen der 

kommer rundt. 

• Vi har fjerne nogle havemøbler i dag på terrassen. De resterende bliver styrket med noget træ, 

indtil de nye er færdige.  

• Vi har været i kontakt med Grøn, de giver information senere. 

Næste møde 

Næste møde er den 6. maj. 


