
Bestyrelsesmøde d. 3. marts 2022  

Marienlystvangen afd. 20 Østjysk bolig 

_____________________________________________________________________ 

 

Tilstede: 

BØ, LR, BG, JN, GM 

 

Gennemgang af referatet fra sidst: 

Ref. Er gennemgået. 

 

Formanden siger:  

Han vil have havemøbler på listen over de ting der tages fat på så snart vejret tillader det. Der kan 

påregnes en del støj i forbindelse med arbejdet.  

 

Fra ØB: 

• Der er besøg af Torben Brandi. 

• Vi taler om Lyset, Torben forklarer, hvad ØB gør for at tjekke det jævnlig, hvilket er tilfredsstillende. Er der en 

lampe der ikke virker, melder vi det ind til Driftscentret. 

• Der er markvandring den 25. april, hvor Østjysk Bolig og Bestyrelsen gennemgår afdelingens udvendige 

vedligehold 

• Der er kommet svar fra Kim Kjærgaard fra ØB vedr. fortrinsret til boliger i den nye Storbylandsby II. Han vil 

tage emnet op med Aarhus Kommune.  

 

 

Opgaveopfølgning: 

• Nærboks stryges fra opgaverne. 

• Låse til køkken, depot og selskabslokale i Fælleshuset omkodes/etableres. BØ tager kontakt til viceværten. 

 

Økonomi: 

• Vi har været omkring økonomien, og den ser fin ud 

 

Lyset: 

• De er der talt om længere oppe i ref. 

 



 

Fælleshusudlejning: 

Fælleshuset har ikke været udlejet i perioden. 

 

Beboerhenvendelser: 

Der har været en henvendelse, der behandles. 

 

Udvalg: 

• Grønt udvalg har indhentet tilbud fra en havemand på græsklipning, i hele afd. Vi har talt med Torben Brandi 

om det på vores møde. ØB har også indhentet tilbud, vi holder møde om det senere. 

 

Eventuelt 

• Der vil fremover hænge en oversigt med bestyrelsesmedlemmernes navne og kontaktoplysninger i 

fælleshuset 
• Der vil blive afholdt et møde med Aarhus Kommune omkring det nye byggeri lokalområdet torsdag den 17. 

marts 2022 kl. 16.30. Gratis fællesspisning efter mødet v/Madklubben. Separat invitation følger. 

 

Næste møde 

Næste møde 07/4 2022 

 

HUSK, DER ER MULIGHED FOR BEBOERHENVENDELSER TIL 

BESTYRELSEN FØR BESTYRELSESMØDER DEN FØRSTE TORSDAG 

I HVER MÅNED MELLEM KL 16.30 og 17.00 


