
Referat af bestyrelsesmøde  

Torsdag d.23/11-2017 kl. 10-12 

Tilstede: Camilla, Henrik, Jeanette 

Afbud: 

 Godkendelse af referat: referat er godkendt 
 

    Siden sidst: 
 

 Stofamødet:  Der var god opbakning og god stemning ved mødet, 
der blev givet stik og antennekabler og Verner har rester liggende 
hos ham til beboere, såfremt de oplever problemer. 

Nyt Vaskeri: Verner har haft mødetid i vaskekælderen à 2 gange. Vi 
skal lige være opmærksom på at hjælpe hinanden og hjælpe alle der 
har brug for det. Vi vil undersøge om det er muligt at markere under 
ledige tider med rødt, når den næste tid er reserveret. Vi mener at 
vasketiden automatisk bliver ledig, hvis ikke maskinen bruges efter et 
antal min. 

Kolonihaven: Helle er ikke glemt, men tiden har ikke lige passet 

Beboerhygge:  ca. 25% mødte op og det betegner vi som en succes 
da det er første gang. Alle aldre og kulturer var repræsenteret og 
pølsevognen var et godt initiativ. 

Martin, gøgler ville gerne ha lavet mere ud af sit show, men satte 
prisen ned fordi der var regn og ret få. Men vi vil gerne bruge ham 
igen. Vi snakker om at næste arrangement kunne være med det 
store telt fra hjortøvænget, og at vi kan planlægge os ud af at få 
frivillige med.   

OBS: der er 1 kasse pølser med brød hos Preben til os, som vi skal 

huske at få brugt😊 

Mødet sidst med Karsten og Verner:  

Vi havde et godt møde og kom igennem punkterne, Camilla har 
efterfølgende haft kontakt med Karsten, hvor det blev oplyst at der 
var møde (dagen efter) vedrørende underlaget ved rutchebanen. Vi 
har dog ikke hørt noget efterfølgende, trods forespørgsel. 



det har været umuligt at få fat i Karsten siden, - både på mail og 
telefonisk, ang.Status på: 

Legepladsunderlaget, cykelskur, led lys m. opgang og perlesten og 
planter. 

Ang. Træer til gene:  Vi mødes med Verner ang. Et fælles møde i 
januar med Verner og Lars og derefter udarbejde et forslag. 

Vi har nu fået køresedler, til brug fremover ved kørsel. 

 
     Juletur, referat og opgaver:   

Vi holdt møde os frivillige på juleturen se referat: 
Camilla sender mail til Rema ang. Antal af julekalendere. 
Tirsdag er det endelig antal tilmeldte på plads. 
 

  Oprydning og behandling af Best. Rum (fugt m.m.) 
Camilla foreslår en hovedrengøring, i gang, køkken, badeværelse 
samt lagerrum. Dette er godkendt at der indhentes prisforslag, i 
januar.  
Ang. sengene, vi overvejer hvad der skal ske med dem, om de skal 
sælges eller beboerne skal kunne bruge dem, såfremt de er ok. 
         
 Camilla efterlyser at der er en ansvarlig for bestyrelsesrummet, 

støvsugning, indkøb m.m. Vi aftaler at konkretisere opgaver 
imellem os i det nye år. 

 Evt:   Vi vil gerne lave en tilfredshedsundersøgelse 
Henrik vil prøve at lave et udkast til spørgeskema/ evalueringsskema 
vi kan sende til beboerne, til næste gang. 

 Forslag til evt. nytårsfrokost i februar?  Godkendt.Vi kunne 
godt tænke os at det var et andet sted, så vi ikke selv står for 
det (f.eks. Bowl Inn) og vi er enige om at invitere 
varmemestrene(3 stk) 

 
 

 Næste mødedato:  tirsdag d. 16 Januar 2018 kl.12 

 


