
           SAB Svendborg Strynøvej afd 8 

Bestyrelsesmøde torsdag d. 21. september 2017 kl 18.00 – 20.00 

Ordstyrer: Betina 

Referent: Betina  

Deltagere: Sine, Sheila, Annette, Kate og Betina 

Dagsorden 

1. Godkendelse af referat fra fra d. 21. august- 

2017 

 

 

Referat godkendt og underskrevet af Sine, 

Sheila, Annette og Betina 

2.  

     Konstituering 
Formand Betina 

Næstformand Sine 

Kasser Sheila 

Referenter Betina og Sine 
3. Opgavefordeling 

 
Formand – Tovholder og kontakt til borgen og 

varmemester. 

Indkalder til møder, og referent 

Næstformand – Formandens stedfortræder og 

referent 

Kasser – Står for bestyrelsens penge/regnskab 

 

Fælles juletur med afd 7 Sheila 

Fælles loppemarked med afd 7 Betina 

Grønne områder Kate, Helle, Sheila og Betina 

 

  
4. Forretningsorden 

 
Forretningsorden udsættes til næste møde, så 

alle for mulighed for at læse den ordentligt 

igennem. 
5. Nyhedsbrev 

 
Sine skriver det første, og oplyser om dato for 

næste møde, hvor vi inviterer til spørgetime. 

Beboerne kan komme med ris og ros og evt 

spørgsmål. 

6. Oprydning af lokale Det gamle lokale i kælderen skal ryddes op. 

Annette og Betina påtager sig dette 

7. Telefontid og planlægning af fremtidige 

møder, hvor beboerne kan komme en time 

inden mødet 

Bestyrelsen påtænker at udgive 4 nyhedsbreve 

om året. 

Disse nyhedsbreve vil blive omdelt ca 1 uge 

efter vores bestyrelsesmøde. 

Betina påtænker telefontid, både for egen skyld, 

men også for beboernes skyld, så de ved 

hvornår de med sikkerhed kan komme i kontakt 

med formanden. 



Der kan til en hver tid sendes en mail, eller 

lægges en seddel i postkassen. 

Bestyrelsens nye mail er: 

bestyrelsenafdeling8@hotmail.com 
8. Evt. Vi talte om kursus på borgen, og alle er enige 

om at de gerne vil have det. 

(Kate har det, så det er os andre 4) 

Juletur var lige kort på. Vi blev enige om, at vi 

skal have snakket videre med Camilla afd 7, så 

vi kan deltage sammen med dem. 

Beboerhenvendelser på dagen inden 

bestyrelsesmøderne: De skal på som punkt på 

dagsordenen, men vi vil ikke kunne tage 

beslutninger på dagen, så evt sager skal med på 

næste bestyrelsesmøde. 
9.  

 
 

 

10.  
 

 

 

. 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

INFO  fra:  skriv evt. stikord om info inden mødet 

Formand Kasserer udvalg              Medlemmer 

 

 

  


