
Bestyrelsesmøde d. 7/10 2021 

Marienlystvangen afd. 20 Østjysk bolig 

_____________________________________________________________________ 

 

Til stede: 

JN, LR, BG, KS, GM, BØ 

 

Gennemgang af referatet fra sidst: 

Der er ikke noget referat.  

 

Formanden siger: 

De hvide betonklodser ved stien ind til skoven udskiftes med store kampesten, som vi får U.B. 

 

Fra ØB: 

Der er givet tilladelse til en moderne elmåler, en såkaldt summationsmåler, i fælleshuset. Der er mulighed for at 

installere en summationsmåler i egen bolig ved egenbetaling over råderetten. Spørg ØB om regler herom.  

Der er mulighed for at installere en varmepumpe i egen bolig ved egenbetaling over råderetten. Spørg ØB herom. 

Spørgsmål fra afdelingsmødet under ”Evt.”, er der endnu ikke kommet svar på.  

Bestyrelsen har valgt JN til midlertidigt repræsentantskabsmedlem i ØB. Hvis andre har lyst til denne post, er de 

meget velkomne til at henvende sig til bestyrelsen ved næste bestyrelsesmøde 4/11 2021 KL. 16.30, så kigger vi på 

det. 

Bestyrelsen overvejer forskellige modeller ift. løsning af rengøringsudfordringer i fælleshuset. 

Efter nedlukningen pga. corona, er der en uafklaret opgave mht. planlægning af de 2 ugentlige kaffearrangementer. 

Dette søges afklaret. 

 

Opgaveopfølgning: 

Pga. leveringsproblemer fra Kina, er det er endnu uafklaret, hvornår nærboksen til pakker ankommer. 

 

Økonomi: 

BØ fortæller, at økonomien ser ok ud. Dog er tørretumbleren blevet repareret, hvilket kostede ca. kr. 17.000. Der må 

være udestående regninger vedr. udebelysning, der endnu ikke er fremsendt fra elektrikeren. Der er fortsat 

adskillige gade- og havelamper, der ikke virker.  

 



Fælleshusudlejning: 

KS, nr.151, er valgt til at stå for udlejningen. Der har været en udlejning. 

 

Udvalg: 

• Grønt udvalg: Grøn formand er BG, derudover BØ og JN – henvend jer meget gerne på bestyrelsesmødet 

4/11 2021 16.30, hvis I ønsker at være med.  Der bliver indkøbt en benzindrevet, selvkørende 

plæneklipper til fællesområderne. Frontklipperen er i stykker. Der er sprunget én kilerem ud af to – VI 

vælger at udskifte begge. Indkøbet er godkendt af ØB. 

 

Velkomstudvalg: GM – intro v/BØ 

 

Eventuelt 

• Madklubben får et skab i køkkenet til opbevaring af div. køkkenredskaber og tørvarer. 

 

• Iflg. Afdelingsmødet skal der laves nyt råderetskatalog. Vi søger 2 beboere, der – i samarbejde med JN – 

har lyst til at deltage i udarbejdelsen af dette. Venligst kontakt bestyrelsen på næste bestyrelsesmøde 

4/11 2021 kl. 16.30. 

 

• Sorte skalstole fra fælleshuset er sat til salg.  

 

• Til ØB: TB; Vi har brug for hjælp til en afklaring af det godkendte antal personer i fælleshuset, således at 

brandsikkerheden er i orden.  

 

 

Næste møde 

Næste møde er 4/11 2021 kl.16.30 


