
Bestyrelsesmøde d. 6. maj 21 

Marienlystvangen afd. 20 Østjysk bolig 

_____________________________________________________________________ 

 

Tilsted : 

BØ, MP, AR, LRH, BG, JN 

Gennemgang af referatet fra sidst: 

Ref. Er gennemgået  

 

Formanden siger: 

Formanden ser træt ud i dag.  

 

Fra ØB: 

• KVJ har opsagt sin stilling som projektchef hos ØB. 

• Der er kommet mail om at organisationsbestyrelsen er blevet bedt om at trække sig.  

• Repræsentantskabet eksisterer stadig, så derfor bevares beboerdemokratiet. 

• Fusion med ÅO er sat på pause. 

• DSV har informeret os om at vi har en selvrisiko på 10000 kr. i fælleshuset. 

• Der er blevet informeret om Grøn koncert, vi takker for info. Plan og tegning hænger i fælleshuset. 

 

 

Opgaveopfølgning: 

• En flink beboer er påbegyndt at klippe græs, indtil at viceværten har fået sat låse i garagen, så vi 

kan få vores haverum og viceværtrum etableret. 

• Markvandring d. 14 april 2021: 3 i bestyrelsen har medvirket, vi afventer rapporten. 

• Vores El Måler er højest sandsynligt ikke de rigtige efter den nye Lovgivning om solceller, vi har 

informeret om dette til ØB, vi afventer. 

• Havemøbler har været en udfordring pga. vejret. Der etableres et Party Telt til opgaven så de kan 

blive lavet. 

• Det meste af lyset ar lavet, der mangler stadig Gadelampen ved nr. 117, den virker kun periodisk, 

der mangler også skruer i div. Dæksler. 



• Bestyrelsen får etableret fælleshuset så det er klar til kamp, vi rydder op mandag 10. maj 2021 kl. 

12.00 ALLE er velkommer. Husk mundbind, evt. kage 

 

 

Økonomi: 

Økonomien er gennemgået. 

 

Fælleshusudlejning: 

Som situation er nu, med max regel på 25 personer, mener bestyrelsen ikke at fælleshuset kan udlejes. Så 

fælleshuset kan ikke udlejes. Til næste møde tager vi op om det skal ændre. 

 

Beboerhenvendelser: 

Der har ikke været nogle. 

 

Udvalg: 

Der er nu kaffe igen i fælleshuset hver tirsdag kl. 14-16 og torsdag kl. 10-12, husk mundbind. 

Bestyrelse taler om forskellig sociale tiltag og arrangementer, vi ønsker at starte op når det er muligt, alle er 

velkommen til at deltage som værtholder, info følger. 

Eventuelt 

• Vi er opmærksom på biler der holder på stien til skoven. Vi finder en løsning på problemet, hurtigt. 

• Der har været møde vedr. Brændstrup kilen, der er kommet tegninger, de ligere online. Vi printer 

de 28 sider og hænger op i fælleshuset, VIGTIF INFO, det er KUN forslag. Der er borgermøde med 

kommunen d. 26 maj, må man selv søge info da vi ikke har den endnu. 

Næste møde 

Næste møde 3 juni 2021. 


