
 
Referat afdelingsmøde i afd. 06-37 Plejecenter Marienlyst 
 
Tidspunkt: 11.9.2012 kl. 17.00 

 
Antal fremmødte: 6 beboere, 5 pårørende  
 
Fra Skive Kommune deltog: Sonja Johnsen, Ingrid Stavnsgaard, Kirsten Fastrup og Peder 
Pedersen.   
 
Fra Bomiva deltog: Eigil Jeppesen, Ove Bjerring og Peter Matzen 
 
Valg af dirigent: Ove Bjerring 
 
Bestyrelsens beretning, herunder orientering om regnskab for 2012: 
Sonja Johnsen orienterede kort omkring opførelsen af de nye boliger samt omkring 
vedligehold af udendørs arealer. Skive Kommune og Bomiva ser på de problemer, der er i 
øjeblikket og laver en plan der skal løse opgaven.  
 
Regnskab gennemgået.  
 
Budget for 2013: 
 
Budget godkendt.  
 
Indkomne forslag: 
1. Elevator jævnligt ude af drift.  
I stedet for at stemme om forslaget blev vi enige om, at Eigil snakker med Elsebeth om 
sagen. Vi skal sikkert have en ekspert til at se på de problemer der er. 
 
2. Kørestolsvenlig belægning samt op og nedkørsler. 
Der er problemer med belægning omkring de ældre dele af Marienlyst. Vi var enige om, at 
der skal arbejdes med denne opgave. Opgaven bliver et egentlig projekt, hvor vi i første 
omgang skal have fundet ud af, hvad der præcis skal laves både på serviceområder og 
fællesområder. Der sendes orientering til beboerne, når gennemgangen er færdig. Viser det 
sig at bliver et større projekt, der koster mange penge, bliver der indkaldt til ekstraordinært 
beboermøde. 
 
3. Tyverisikring 
Det blev enstemmigt besluttet at der opsættes sikringsbeslag op i max 61 boliger. En del af 
de 61 boliger har allerede nu opsat sikringsbeslag. 
 
4. Montering af glasdøre 
Forslaget blev trukket tilbage, da det blev for dyrt for beboerne. 
 
5. Maling med lys farve af underbeklædning 
Forslaget blev enstemmigt vedtaget. Pengene tages fra Planlagt Vedligehold.     
    
Valg: 
Der ønskedes ingen afdelingsbestyrelse. 
 
Eventuelt: 
Egetræer mod Furvej - trænger til en kraftig studsning  
Hæk inden i haverne ønskes fjernet. Opgaven kan muligvis laves af en medarbejder i 
aktivering. Vi tager sagen op på et kommende møde vedrørende udearealer.  
 
Referat: 
 
 
Peter Matzen  
12.9.2013  


