
Bestyrelsesmøde d. 3/6 2021 

Marienlystvangen afd. 20 Østjysk bolig 

_____________________________________________________________________ 

 

Tilsted : 

BØ, BG, LRH, KS, JN 

MP som var 1. suppleant har forladt bestyrelsen. AR er hermed 1. Suppleant. 

Gennemgang af referatet fra sidst: 

Ref. Er gennemgået 

 

Formanden siger: 

Man skal forvente at jeg ikke sætter nye tiltag i gang, nogle tiltag som er igangsat stoppes, pga. tidsmangel, 

i øjeblikket.  

 

Fra ØB: 

• Repræsentantskabsmøde afholdt uden deltagelse fra afd. 20. pga. sygdom. Ref. ses på ØB`s 

hjemmeside. 

• ØB kommer til møde her i fælleshuset d. 17 juni. Kl. 15-17, for at tale med bestyrelsen. Mødet er 

lukket for beboer. 

• ØB har inviteret til infomøde for alle Bestyrelser. Vi deltager hvis vi kan hver især. Vores Solceller er 

merinvestering over et 30-årigt lån oplyser ØB 

• ØB oplyser at vi har timereguleret elmåler (det ved vi godt) de oplyser også vores elmåler virker 

(det ved vi også godt) TG fra ØB har kontaktet Vindstød og har undersøgt nogle af vores måler og 

de virker som de skal (det ved vi også godt) Lang historie som vi bare slipper her. 

 

 

Opgaveopfølgning: 

• Gadelampen ved nr. 117 virker stadig ikke, eller kun i perioder. 

• Nye låse til skurene er ved at blive laver i Århus nu på 6. måned, vi forventer de kommer inden Jul 

2021, hvis vi er heldig, dog er der ingen garanti i en verden med låse. Vi betragter situationen som 

fastlåst. 



• Vi har haft arbejdsdag, hvor vi fik støbt 3 stk. klodser så der ikke kan køre biler på stien til skoven. 

De er støbt så de kan fjernes når de ”rigtige” sten kommer. Klodserne kan flyttes, bliver de det må 

vi desværre få de ”rigtige” sten med det samme, vi så helst at vi kunne spare pengene på 

transporten. Tak til alle for hjælpen. 

 

 

 

 

Økonomi: 

• Økonomien er gennemgået. 

• Vi har betalt en EL/lys regning på ca. kr. 6500 

 

Fælleshusudlejning: 

Der har ikke været nogle udlejninger pga. Corona. Itv, ingen udlejning pga. Corona, Sorry 

 

Beboerhenvendelser: 

• Der har ikke været nogle  

 

Udvalg: 

• Intet nyt 

Eventuelt 

• Bålpladsen ved fælleshuset er blevet godkendt til et bålfad på max 100cm, såfremt et underlag af 

sand på 180cm i diameter etableres, hvor der før har været bål. Beboer er selv ansvarlig for at 

overholde brandregler. 

Næste møde 

Næste møde 1. juli 2021 i fælleshuset. 


