
           SAB Svendborg Strynøvej afd. 8 

Bestyrelsesmøde torsdag d. 8. Februar 2017 kl 18.00 – 19.30 

Ordstyrer: Betina 

Referent:  Betina  

Deltagere: Jack, Sine, Kate, Annette og Betina 

Dagsorden 

1. Godkendelse af referat fra d. 9. november- 

2017 

 

 

Godkendt og underskrevet 

2. Godkendelse af Forretningsorden 

 
Godkendt og underskrevet 

3. Orientering fra de forskellige udvalg og 

grupper/klubber 

 

Klubberne er reduceret fra 2 dage til 1. 

Så klubben foregår onsdag kl.14.00-17.00 

 

Have- og legepladsudvalget 

Kate og Betina har været rundt og kigge, og 

fundet ud af hvad der skal laves. 

Kate og Betina laver forslaget færdig, og får 

kontaktet Helle og Sheila, så det kan laves 

færdig og gjort til en realitet. 

Fodboldmål. Vi skal have et ekstra mål, så der 

kan spilles fodbold 

4. Nyhedsbrev  

 

Ny facebookside skal i nyhedsbrevet 

Onsdagsklub - ændringerne 

 

 
5. Hvilke områder/ting er aftalt uden at blive 

færdiggjort. 

 

Opgangsdørene bliver ordnet nu i foråret. 

Fliser ved vaskehuset i de lige numre, er ikke 

lavet endnu. Formentlig pga frost, men vi 

forventer det ordnes til foråret. 

Skilte forbudt kørsel. Betina rykker Karsten for 

hvad det bliver til. 

Manchetter - det tager vi op på næste 

bestyrelsesmøde. 
6. Julestue 2017 

 
Der var fin tilslutning, men der var ikke mange 

danskere. 

Dem som kom var meget flittige, der blev lavet 

dekorationer, klippet julehjerter, pyntet juletræ. 

Kaffe og æbleskiver og saft til børnene 

Tidspunktet skal vi have ændret til næste år, så 

flere måske har muligheden 

7. Bestyrelseskælderrum Vi opsiger lokalet, da vi ikke bruger det. 



Hvad skal der ske med det? Betina tømmer for det vi skal bruge. 

8. Facebookside 

Hvordan får vi den mere udbredt? 

Deling af opslag, bestyrelsen synes godt 

om siden? 

Vi laver en seddel, som vi gerne vil have lagt til 

husordenen. 

Og der sættes en i hver opgang. 

Den bliver nævnt i nyhedsbrevet, så håber vi på 

flere følgere 
9. Køretøjer på gangstierne og græsarealerne. 

Bom op. Kan vi gøre mere.? 
Vi venter og ser om vores tiltag har hjulpet, 

ellers tager vi den op igen. 
10. Beboerhenvendelser. 

 
Ingen henvendelser, heller ikke på telefontid til 

formanden 
 

11. Evt.  

 

 

 

 

 

 

 

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

INFO  fra:  skriv evt. stikord om info inden mødet 

Formand Kasserer udvalg              Medlemmer 

 

 

  


