
SAB Svendborg Strynøvej afd. 8 

Bestyrelsesmøde onsdag d.6.10.21 kl.18.30 

 

Ordstyrer: 

Referent: Bettina 

Deltagere: Sabine, Annette, Lennarth, Daniel, Louise, Betina og Bettina 

Afbud: Mari-Louise 

Formand:  Betina Rosenkjær, BR 

Medlem(er): Bettina Andersen,  BA 

 Daniel Christensen DC 

 Sabine Hansen SH 

 Lennarth Frederiksen LF 

Suppleanter: Annette Kristensen AK 

Louise Petersson LP 

Mari-Louise Christensen MC 

  

Dagsorden 

Ved forfald, så husk at melde afbud. ☻ 

1. Godkendelse af referat Første møde i ny bestyrelse. 

2. Konstituering Kassere: Annette T. Kristensen 

3. Julestue – find dato og deltagere fra 
bestyrelsen 

Lørdag d. 27. november kl. 13.00-16.00 
Kate og/eller Betina køber juletræ. 
Bestyrelsen deltager. Lennarth (Julemand) 
Betina laver indbydelse. 
Louise, Daniel, Bettina lørdag d. 13.11.2021 
deler indbydelser ud. 
Bettina tager gran med. 

4. Tysklandstur – find mulig dato og 
deltagere samt trådholder(e) fra 
bestyrelsen, som kan planlægge 
sammen med de andre bestyrelser. 
(Vi plejer at være: Hjortøvænge, 
Elmevænget, St. Byhavevej og 
Strynøvej/Lyøvej) 

Vi planlægger en tur sammen med de andre 
afdelinger.  
Betina tager kontakt til afdelinger for 
planlægning af møde. 
Annette og formentlig Kathrine (St.Byhavevej) 
indkøber gaver til bingo banko. 



5. Grønne områder/biodiversitet Annette, Louise og Betina vil tage et møde 
med en konsulent der har speciale i 
biodiversitet. 
Betina sørger for kontakt. 

6. Boldbane/legeplads Annette, Sabine og Louise sørger for placering 
af mål i fællesområdet. 
Carsten Brandt indkøber mål. 

7. TV i fælleslokalet.  
Koda? Hvilke muligheder har vi, og 
hvad vil det koste? 

Daniel og Betina vil undersøge mulighederne 
og priserne. 

8. Kommende afdelingsmøder/næste 
møde 

Den 1. november kl. 18.00 med spisning. 
Betina sørger for aftensmad. 

9. Spørgetime, skal vi have det 
genindført?  
Beboerhenvendelser 

Spørgetime bliver ikke genindført. Alle 
beboere benytter sig af at ringe og skrive alle 
ugens dage, hvis der er et behov. 

10. Info  Forretningsorden er underskrevet af alle 
tilstedeværende medlemmer og suppleanter. 
 
Bestyrelsen har et lokale til rådighed i blok 21-
23 (gavlen) Der er et ønske om at kunne bruge 
rummet til (bytte bytte købmand) tanken er, 
man kan stille brugsgenstande, tøj, evt. små 
møbler m.m.  
Måske er der noget man selv står og mangler. 
Vi melder ud, når vi ved mere præcis omkring 
lokalet. 
 
Tirsdagsklubben starter op d. 26.okt.  
 
Nyhedsbrev skal have et nyt look, Betina vil 
gerne tage udfordringen op. 

11. Evt. Annette spørger ind til genstande i opgangene. 
Der er mange skohylder, lysestager, 
barnevogne m.m. i opgangene som er 
generende og evt. i vejen for ambulance samt 
kan være en brandfare. 
Dette skal skrives i nyhedsbrev. 
Betina vil spørge sig til gode råd på slottet 
(SAB) 

 

 


