
Referat fra bestyrelsesmøde i afd. 20, Marienlystvangen

Torsdag, 05.11.2015

Tilstede: Jan, Tove, John, Bo og Jesper (referent)

 Beboerspørgsmål
En beboer mener, at de mere engagerede beboere skal passe på, at man ikke presser
for meget på, for at få gang i engagementerne, da dette kan virke anmassende og
afskrækkende på de mere tilbageholdende.

Ordinært møde:

 Beplantningsudvalget
Bente ønsker at udtræde af udvalget. De øvrige medlemmer (Mogens og Torben
konstituerer sig herfter).
Bente meddeler tillige, hun fra januar, stopper som arrangør af tirsdagskaffen, og vil
forsøge at finde en ny person til at stå for aktiviteten.

 Siden sidst
Der er blevet anskaffet en printer til brug for bestyrelesesarbejdet.

 Skærmydsler
Bestyrelsen drøfter rapporterede hændelser, hvor enkelte beboere har optrådt meget
konfliktsøgende over for andre. Det er naturligvis en situation som der skal håndteres,
inden der opstår egentlige konflikter. Vi taler om, hvordan dette kan afbødes og helst
forhindres, og vil gøre det til et enme i forhold til den kommende sociale vicevært.

 Danskundervisning
Der er indkommet et forslag til bestyrelsen om at der arrangeres danskundervisning i
Fælleshuset, for at øge inklusionen i fællesskabet.
Bestyrelsen er imødekommende overfor forslaget, og opfordrer til, at der nedsættes et
udvalg der tager sig af at virkeliggøre dette forslag.
Bestyrelsen opfordrer til, at nogen der har lyst og mulighed for, at arrangere denne
velkomne aktivitet, nedsætter et arrangementsudvalg. Vi vil udfærdige et opslag (på
engelsk), hvor interesserede kan skrive sig på.

 Solcelleafvaskning
Bestyrelsen overvejer (i forlængelse af ØB’s udspil til professionel afvaskning) at
investere i et apparatur til afvsakning af solceller, som kan benyttes i forbindelse med
en arbejdsweekend, hvor der i fællesskab afvaskes solceller af beboerne selv.
Vi overvejer hvordan de forsikringsmæssige forhold ligger, i forbindelse med en
sådan aktivitet.
Indtil videre vil vi ikke foretage noget, og se tiden an, så det kan vise sig om
afvaskning overhovedet er nødvendig.



 Frivilligcenter
Birthe Slot (Århus Kommune) har - på vore vegne - ansøgt om midler til kontingent,
så Storbylandsbyen kan blive medlem af ‘frivilligcenteret’, og derved - muligvis -
gøre brug af deres ‘frivillige’ ydelser.

 Julefrokost
Julefrokostudvalget bevilges (maximalt) 750 kroner til afholdelse af julefrokost, med
nominelt 10 deltagere. Her ud over ydes der 75 kroner i tilskud pr. deltager.

 Udvalgsliste
Udvalgslisten bør revideres. Jan vil kontakte de bestående udvalg i forhold til, om de
personer der figurerer på de eksisterende udvalg, fortsat ønsker at deltage.

 Økonomi
Kasseren fremlægger regnskab, som bestyrelsen godkender.

 Næste møde
Onsdag 2. december.

Referatet godkendt


