
Referat fra afd. bestyrelsesmødet d. 5-5-21 

Tilstede: Hanne, Sanne og Kirsten 

1) Referat fra d. 7-4-21 blev godkendt 
 

2) Nyt fra ØB 
Vi har modtaget nyt om genåbning af Fælleshuset, og meldingen er vedlagt som bilag.  
Rita kom til mødet for at snakke om, hvordan genåbningen kan ske i praksis. Hun og Hanne 
vil lave en slags lejekontrakt, som skal underskrives ved leje af huset, så længe der er 
særlige Corona-regler. 
 

3) Relevant nyt fra Organisationsbestyrelsen 
Referater fra Organisationsbestyrelsen fra april handler om den midlertidige indsatte 
bestyrelses konstituering og ansvarsfordeling. Den midlertidige organisationsbestyrelse er 
fra Lejerbo: 
Direktør/ forretningsfører: Marianne Toft Dalgaard 
Administrerende direktør Palle Adamsen 
Forvaltningsdirektør Mette Møllehøj 
Økonomidirektør Henrik Ricken 
 

4) Ingen indkomne forslag  
 

5) Om opgaver siden sidst 
- Siden sidst er de nye borde bænkesæt ankommet, og snart er vi også færdige 

med at male de 3 gamle, vi valgte at beholde. 
- Hanne og Tommy ser videre på lys-spray til sten. 
- Vi har kig på et tromle-bord til bænkene ved gavlen af 7-rækken/overfor 

skraldeøen. 

 

6) Opsamling omkring fusionen. 
Som de fleste nok ved, så er processen mod en evt. fusion med Århus Omegn sat i bero 
som følge af svindlen i ØB. Afd. bestyrelsens ”kamp” for, at alle kan blive hørt inden 
beslutningen, er derfor også i bero. 
 

7) Markvandringen. 
 Et godkendt referat fra vandringen er vedlagt som bilag. 
 

 
 



8) Planlægning af en arbejdsdag 
Der er vedlagt en invitation til arbejdsdag lørdag d. 12-6-21 
 

9) Ansøgning om et beløb til planter til terrassen og kummer- fra havegruppen. 
Der er bevilget op til 500 kr. til formålet. 
 

Evt. 

Tommy har orienteret os om, at ”Legepladstilsynet” har beordret legehuset nedlagt. Der er for 
store revner i/mellem træværket, hvor børns jakke-/frakkesnore kan hænge fast. 

Det ser ud til, at det bliver XL, hvor vi fremover kan købe maling mv. via vedligeholdelseskontoen. 
Det er ikke helt på plads, men næsten. 

Jævnfør referatet fra markvandringen har Tommy kontaktet kommunen for at høre, om der på 
”vejsiden” kunne gøres noget ved indkørslen til Moselunden. Det vil kommunen ikke. 

Også jævnfør referat fra markvandringen: Vi afventer svar fra Torben, om vi kan fremrykke beløb 
fra 2027 til næste år til legepladser, uden at det får negative økonomiske konsekvenser. 

Som udløber af snakken med Rita omkring Fælleshuset vil vi investere i 3 nye flag til fælleshuset og 
2 flagsnore, da de eksisterende er ret slidte. 

    For referat,- Kirsten 


