
Bestyrelsesmøde d. 3/2 2022  

Marienlystvangen afd. 20 Østjysk bolig 

_____________________________________________________________________ 

Tilstede: 

BØ, BG, CWP, KAT, JN, GM, LR. 

Gennemgang af referatet fra sidst: 

Ref. er gennemgået. 

Formanden siger:  

Formanden JN har været med til ekstraordinært repræsentantskabsmøde 19/1 2022 vedr. Helhedsplanen i 

Bispehaven afd. 6. Der var div. oplæg, og der blev fremlagt synspunkter. Helhedsplanen blev vedtaget. 

JN takker af som formand. Det har været interessant og spændende at være formand for bestyrelsen i 

Storbylandsbyen.  

Samtidig har JN annonceret sin fratrædelse som Storbylandsbyens medlem i repræsentantskabet. På bestyrelsens 

opfordring fortsætter JN, indtil en verserende sag mellem repræsentantskabet og Aarhus Kommune er afgjort. Der 

gøres opmærksom på, at der herefter skal vælges en ny repræsentant og en suppleant til repræsentantskabet – det 

behøver ikke være nogen fra bestyrelsen men kan være alle beboere i Storbylandsbyen.  

Som ny formand er BG fra nr. 115 enstemmigt valgt. 

Fra ØB: 

• Vi har gennemgået svar fra KK fra ØB vedr. social indsats i Storbylandsbyen. Der er også gennemgået svar fra 

TB fra ØB vedr. spørgsmål, der blev stillet på Afdelingsmødet. 

Opgaveopfølgning: 

• Nærboks er pt. opgivet pga. manglende tilbagemeldinger 

• Der arbejdes fortsat på at opklare, hvorfor der ikke ryddes og saltes, hvor der skal 

Økonomi: 

• Der er endnu ikke konteret for januar måned 

LYSET: 

• Vi ønsker et møde med TB fra ØB omkring status på lyset. P.t. er der 2 steder, hvor lyset driller 

Fælleshusudlejning: 

• Fælleshuset er igen åbent for udlejning, da alle coronarestriktioner p.t. er ophævet.  

Beboerhenvendelser: 

• Der har været 2 beboerhenvendelser. Den ene handlede om status på spørgsmål fra Afdelingsmødet, hvilket 

blev afklaret. Den anden var anonym, hvilket bestyrelsen desværre ikke kan forholde sig til.  

Udvalg: 

• Det grønne udvalg arbejder på en løsning vedr. græsslåningsproblematikken.  



Eventuelt: 

• Der indhentes priser på en elektrisk håndtørrer til toilettet i Fælleshuset.  
• CWP tager en snak med Åben Rådgivning ang. evt. mulighed for ændring af træffetid, evt. i forbindelse med 

kaffearrangementer i Fælleshuset, mhp. øget synliggørelse af tilbuddet, så flere beboere får kendskab til 

muligheden.  
• Der ønskes et opslag i vaskerummet med vejledning om, hvor man henvender sig, hvis udstyret ikke virker – 

den info savnes  
• Bestyrelsen har indsendt spørgsmål vedr. det planlagte nybyggeri i lokalområdet, da et planlagt møde om 

emnet blev aflyst. Nærmere information følger. 

Næste møde: 

Næste møde 03/03 2022. 

 

Referent: GM 

 


