
Bestyrelsesmøde d.1 Juni 2021 

Marienlystvangen afd. 20 Østjysk bolig 

_____________________________________________________________________ 

 

Tilsted : 

BØ,KS,BG,LR,AR,JN 

 

Gennemgang af referatet fra sidst: 

Ref. Er gennemgået 

 

Formanden siger: 

Der har været et godt og sagligt møde med TB og Direktøren fra ØB. Grundlæggende er vi blevet enig om at 

Afd. Sammen Laves færdig over de kommende år, dette betyder altså at de beboere der kan og vil deltage 

får mulighed herfor, såfremt arbejdet tillader det. Mere info på det kommende afdelingsmøde i sep. 

Fra ØB: 

Der er kommet nye låse i vores skure, dvs. at man ikke kan komme ind i dem mere. Dette har været oplyst i 

tidligere referater. 

 

Opgaveopfølgning: 

• Lamper laver, men en del virker ikke igen. 

• Bålpladsen er færdiglavet af bestyrelsen, den kan benyttes af alle. 

 

Økonomi: 

Økonomien er gennemgået.  

• Vi har en udgift på terræn på kr. 8000 hvad er det for? 

• Vi hat en udgift på teknisk anlæg på kr. 6500 hvad er det? 

 

Fælleshusudlejning: 

Der har ikke været nogle udlejninger. Lukket for udlejning pga. Covid-19 



Beboerhenvendelser: 

Der har været nogle. 

 

Udvalg: 

Grønt udvalg. 

En beboer er i gang med at klippe græs, 3 mere begynder også at klippe græs. Det store skur/rum vil 

fremadrettet kun blive brugt af Grønt Udvalget 

Vil man på Grønt udvalget skal man henvende sig til bestyrelsen på mødedagen mellem kl. 16.30-1700. 

Fra August mdr. kan man låne div. Redskaber osv. Hvis vi kan vi finder en fornuftig udlånsordning. Se næste 

referat. 

 

Eventuelt 

• Bestyrelsen er bekendt med de breve der er omdelt i alles postkasser. Bestyrelsen blander sig ikke i 

personsager. 

 

• Der er stillet et forslag fra et bestyrelsesmedlem om at få opstillet en Nær Box i Storbylandsbyen. 

PostNord, Bring og DHL. ordningen er at de nævnte firmaer kan levere pakker i boxer så beboerne 

kan hente sin pakke der, døgnet rundt, dog med en app. En enig bestyrelse har vedtaget at lave en 

prøveordning på betingelse af, den kan fjernes igen uden omkostninger for afdelingen. Ordningen 

tages op på afdelingsmødet til sep. Om det skal fortsætte, om standeren skal flyttes som samtale 

punkt. Der gøres opmærksom på at udefrakommende personer OGSÅ kan benytte ordningen. Vi 

informerer i postkasserne når det er relevant. 

 

• 2 Beboer har fået lov til at renover terrassen i fælleshuset, hvorefter den Olieres, med Olie og sort 

pigment. Er man interesseret I at deltage kan man henvende sig til JN i nr. 153.  

 

 

Driftschef Østjysk Bolig 

• Vi har en udgift på terræn på kr. 8000 hvad er det for? 
• Vi hat en udgift på teknisk anlæg på kr. 6500 hvad er det for? 

 

Servicecenter Østjysk Bolig 

• En del af de Lamper der lige er lavet virker ikke igen. 

Næste møde 5. August kl. 16.30 


