
Bestyrelsesmøde d.2.sep. 2021  

Marienlystvangen afd. 20 Østjysk bolig 

_____________________________________________________________________ 

 

Tilstede: 

BØ, KS, AR, BG, JN, LR 

 

Gennemgang af referatet fra sidst: 

Ref. er gennemgået. 

 

Formanden siger: 

Har man set indkaldelsen til Afdelingsmødet forslag nr. 7, har man nok også bemærket at jeg har fremsat et 

forslag af den friske type, det var ikke lige sådan det skulle have været, derfor er det naturligvis trukket 

tilbage.  

Der vil komme et ekstraordinært afdelingsmøde, med de forslag som var tænkt.  

Jeg undskylder ulejligheden. 

 

Fra ØB: 

• Der er kommet indkaldelse til afdelingsmøde 7./9. 2021 kl. 17.00. 

• Vi skal ikke betale for ØB`s deltagelse på afd. mødet i 2021, dette er en undtagelse. 

• Budgetmødet gik fint, det ser for først gang fornuftig ud for vores afdeling. 

 

Opgaveopfølgning: 

• Nærboks er sat i gang, men var lidt forsinket, den kommer ca. midt i sep.  

Prøveperioden starter fra den er sat op. Vi taler om det på afdelingsmødet hvis tid er. 

• Der er sendt besked til service afd. Ved. Lys.  

 

Økonomi: 

Økonomien er gennemgået, det ser fornuftig ud, DOG er er der EL regninger i vente. 



 

Fælleshusudlejning: 

Fælleshuset er igen åbent for udlejning, da ALLE restriktioner er ophæver. Udlejninger er som normalt.  

 

Beboerhenvendelser: 

Der har været en henvendelse fra tirsdags/torsdags kaffeholdet, man ønsker at benytte metalskabet i 

køkkenshøjskabet, til kaffe + div i forbindelse med deres arrangement.  

Bestyrelsen syntes det er en meget fin ide` og nøglerne vil blive udleveret, ved underskrift. 

Udvalg: 

• Velkomst og Grønt udvalg nedlægges, så en ny bestyrelse kan overtage, og herved starte op på en 

frisk med deres måde at gøre tingen på. 

• Alle nøgler til garagen og depot er afleveret til BØ, mod underskrift. 

• Bestyrelsen siger mange tak til HM nr. 157 og MKJ nr.159 for deres store arrangement med 

græsklipning, de har sparet afdelingen for rigtig mange penge. 

Eventuelt 

• Vi har talt om at, der ikke skal være toiletpapir på toilettet, da det hele tiden bliver fjernet.  

Vi lægger det op til den nye bestyrelse. 

• Lyset virker ikke igen, i nogle områder. Jov tak. 

• Madklubben ønsker at benytte udlejningsbestikket. Det er ok. 

• Der er stadig en/nogle der har nøgle til Depot rummet. 

 

 

Næste møde 

Er under den nye Bestyrelse. 


