
 

Afdelingsbestyrelsesmøde afd. 5&6 Glentevej blokke og huse  

v/ Christian Yde, Formand 

Glentevej 12 st.tv.  

5700 Svendborg 

 

Den 06. februar 2019 

 

 

 

BESLUTNINGSREFERAT  

af dagens møde nr. 6 

 

Mødet fandt sted den 6. februar 2019 kl. 19.00 – 21.00 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. Vilkår for leje fælleslokale Glentevej 3 kælderen   

Bestyrelsen har gennemgået lejekontrakt for fælleslokale, bestyrelsen 

finder lejekontrakten tilstrækkelig og i orden. Bestyrelsen indhenter 

priser på rengøring af fælleslokale 4 gange årligt  

 

3. Eftermiddagskaffe og fællesspisning i fælleslokalet for beboere  

Søndag den 10. marts 2019 kl. 14.00 mødes vi i fælleslokalet og 

drikker eftermiddagskaffe og spiser kage sammen. Nogen har måske lyst 

til at spille et spil, spille kort eller gå en tur sammen. Kl. 17.30 er der 

fællesspisning. Der er behov for at beboerne tager aktiv del i 

arrangementet, nogle melder sig frivilligt til at brygge kaffe og dække 

bord i fælleslokalet, nogle bager en kage/småkager, nogle laver en ret 

mad til fællesspisning eksempelvis (frikadeller, kartoffelsalat, lasagne, 



madpandekager, pastasalat) nogle hjælper til med opvasken og 

oprydning. Man medbringer drikkevare til eget forbrug  

 

Kom glad og meld dig til hos formanden Christian Yde Glentevej 12 

st.tv. 5700 Svendborg senest søndag den 3. marts 2019. Der kan 

maks. deltage 45, tilmelding sker efter først til mølle-princippet. 

Beboere der melder sig til at bage en kage eller lave en ret mad, vil få 

refunderet beløbet til råvare ved at fremkomme med en bon 

  

4. El i garager  

Bestyrelsen har modtaget en ansøgning via inspektør John Tofting fra en 

beboer som ønsker el i sin garage. Beboeren afholder selv udgiften til 

installationen samt bi måler. Bestyrelsen drøfter ansøgningen med 

inspektør John Tofting 

 

5. Evt. 

Forskelligt drøftet  

 

6. Punkter til næste møde 

 

7. Dato for næste møde 

Den 6. marts 2019 kl. 19.00 i fælleslokalet  

 

8. Godkendelse af referatet  

Referatet godkendt 

 

Referent Dennis Andersen  


