
Referat af bestyrelsesmøde d. 4/8 2022 
Marienlystvangen afd. 20 Østjysk bolig 

_____________________________________________________________________ 

Tilstede: Gry, BG, BØ  

Gennemgang af referatet fra sidst: 

• Ref. gennemgået 

Fra ØB: 

• Forberedelse af Afdelingsmøde 6/9 mht. forplejning.  
• Det viser sig, at den alternative internetløsning pludselig ville blive kr. 200.000 dyrere end det oprindelige 

tilbud. Vi har derfor besluttet at vente, til der evt. bygges herude, så vi kan koble os på deres ledningsnet   
• Angiveligt skulle Storbylandsbyen have haft et mindre antal invertere på lager. Vi afventer fortsat svar på, 

hvor disse er installeret.  

Opgaveopfølgning: 

• Status vedr. batteri i Fælleshuset: Den oprindelige leverandør kan ikke skaffe reservedele. Der arbejdes 
fortsat på at finde en anden leverandør.  

• Der laves en såkaldt FAQ-liste, med svar på hyppigt tilbagevendende spørgsmål fra beboere 
• Planlægning af Afdelingsmøde 6/9 2022.  
• Indhegningen til storskrald er gået totalt i stykker.  

Økonomi:  

• Der er budgetmøde med ØB 15/8 kl. 14. Gry og BØ tager med.  

Fælleshusudlejning: 

• Der har været en udlejning 29.-31. juli.  

Beboerhenvendelser: 

• En beboer har henvendt sig ang. en bedre og billigere internetløsning for alle. Beboeren trækker forslaget. 
Det viser sig nemlig, at den alternative internetløsning pludselig ville blive kr. 200.000 dyrere end det 
oprindelige tilbud pga. gravearbejdet ifb. med nedlæggelse af kabler. Vi har derfor besluttet at vente, til der 
evt. bygges herude, så vi kan dele udgifterne til gravearbejdet med de andre bygherrer. Vi håber, at det kan 
blive aktuelt på et senere tidspunkt.  

Udvalg: 

• Græsslåning kører efter planen. Der er bevilget penge til indkøb af hækkeklipper m.m. 
• Gry og Cecilie har besøgt ny beboer i nr. 117 og udleveret velkomstfolder.   

Evt.:  

• Vær opmærksom på, ikke at ramme de små sorte bokse, der sidder nederst på nogle lamper under 
græsslåning, da reparation koster 3-4000 kr. 

Næste møde: 

Næste møde 1/9 2022 kl. 16.30 


