
 

Afdelingsbestyrelsesmøde afd. 5&6 Glentevej blokke og huse  

v/ Christian Yde, Formand 

Glentevej 12 st.tv.  

5700 Svendborg 

 
Den 07. november 2018 

 

 

 

BESLUTNINGSREFERAT  

af dagens møde nr. 3 

 

Mødet fandt sted den 7. november 2018 kl. 16.00 – 18.00 i fælleslokalet Glentevej 3 kælderen.  

 

Til stede: Christian Yde  

Martin Svendsen  

 Dennis Andersen  
 

Christian bød velkommen til mødet. 

 

1. Godkendelse af indkaldelse og dagsorden 

Godkendt 

2. Godkendelse af forretningsorden for afdelingsbestyrelsen   

Dennis har udarbejdet et udkast som bestyrelsen har behandlet og godkendt    

 

3. Julestue og Tysklandstur  

Julestue afholdes søndag den 9. december kl. 14 i fælleslokalet Glentevej 3 

kælderen  

Afdelingen er vært ved Kaffe, te, saft, gløgg og æbleskiver, juleknas og frugt. 

Bestyrelsen indkøber gran, lys, ler samt lidt juleklip. Beboerne opfordres til selv at tage 

materialer, saks, lim etc. med. Sammen hygger vi os et par timer. Er der et par beboere 

der har lyst til at bidrage, og være med til at arrangere julehygge, er man velkommen til 

at henvende sig til formanden, Christian Yde Glentevej 12 st.tv.  

 

Da der ikke er økonomi til at arrangere tysklandstur i år, arbejdes der videre med at lave 

en tur i 2019/2020 

4. Orientering om nyt tag på blokkene  

Christian orienterede, inspektør John Tofting arbejder stadig med projekteringen  

 

5. Orientering om opkørsler ved husene  

Christian har stemt dørklokker ved husene, for at danne sig et overblik over hvor mange 

der oplever gener med opkørslerne. Svendborg kommune har udbedret fejl og mangler  



 

6. Orientering om trappevask  

Vi har modtaget 4 tilbud på renholdelse af opgangene i blokkene (trappevask) samt 

vaskeri. Bestyrelsen bakker op om det for afdelingen mest fordelagtige tilbud, som også 

er det billigste tilbud. Rengøringsfirmaet er lokalt. Rengøringen opstartes tidligst januar 

2019 

7. Evt. 

Intet nyt  

8. Punkter til næste møde  

Julehygge 

9. Dato for næste møde 

Den 5. december 2018 kl. 19.00 i fælleslokalet  

10. Godkendelse af referatet  

Referatet godkendt 

 

Referent Dennis Andersen  


