
Referat den 19 februar. Tilstede: Camilla, Jeanette, Ulla og Preben 

 

Godkendelse af referat:  

 Referatet er godkendt 

 

Siden sidst – Udsmykning og Vaskeri (Jeanette og Kathrine).: 

 Jeanette får lavet en forstørrelse af vaskeanvisningen med symboler på, så flere måske ser 

at der er vask og skyl med i vaskemaskinerne. 

 Vi er enige om at vi stiller som forslag at der bliver blændet af på 2 ud af 3 maskiner. Så kun 

den ene kan bruges til vaskepulver og skyllemiddel. 

 Man kan faktisk pause maskinen og ændrer programmet, hvis man har valgt forkert 

program 😊 

 

 

Beboertimen:  Vi er kommet til at melde forkerte tidspunkter ud, så næste gang skal vi have sedler 

ud til alle postkasser, og tidspunktet er nu fast fra 19-20 . Næste gang den 14 Marts 😊  

 Jeanette laver seddel til uddeling en uges tid før. 

 Vi bliver enige om at vi på den anden side af sedlen skriver om Krea og Kaffeklub😊 

 

Igangværende projekter – Baldakiner og Kolonihaven (Affald). : 

 Referat fra møde med kolonihavef. Vedlagt 

 Baldakiner, se referat fra møde med Karsten Brandt 

 

Kommende projekter – Legepladsen udbedres, renovationsordningen og grillområderne.: 

 Alle er med på referatet med Karsten Brandt 

 Vi holder møder med Lille team og Store Team 2 ca. 3-4-gange årligt 

 Der er sommerudvalgsmøde med repr. Fra Store Team2 

 Der er også Formandsmøde 

 Jeanette vil gerne fokusere på at gøre afdelingsmødet interessant for alle 

 

Årshjul:   

 Camilla har lavet et udkast til et Årshjul, og vi er allerede enige om at det skal være rundt 

og med farver😊😊 

 Det skal være fast på vores Whiteboard, så vi kan skrive datoer osv. ind og se det der! 

  Camilla opfordrer til ideer og input til årshjulet til næste gang 

 

Evt.:     Vi snakker om fint svar fra varmemesteren    

 En praktisk time! Vi foreslår tirsdag den 5 marts kl. 13.00 hvor alle møder op og 

gør rent m.m. i en time😊! 

 

Næste mødedato.  Torsdag den 25 april fra 10-12 


