
SAB Svendborg Strynøvej afd.8 

Bestyrelsesmøde mandag d.12.12.22 Kl.18.30 

 

Ordstyrer: BR 

Referent: CM 

Deltagere: BR, AK, CM, DC og TN 

Formand:  Betina Rosenkjær, BR 

Medlem(er): Annette Kristensen AK 

Cecilie Melin  CM 

Daniel Christensen DC 

 Mari-Louise Christensen MC  

Suppleanter:  

Theis K Nielsen TN  

 

Referat 

Ved forfald, så husk at melde afbud. ☻ 

1. Godkendelse af referat Godkendt 

2. Evaluering af julestue 2022 Det var en god oplevelse. Der kom mange flere 

end de tidligere år.  

Måske skal vi have flere hjælpere? 

Der blev foreslået om det måske afholdes over 

2 dage, hvis tilslutningen er/forbliver så stor. 

 

 

3. Evaluering af Tysklandstur 2022 Det var en god tur, men dog vil der fremover 

være fokus på at tovholdere på turen, også 

deltager på selve turen, så der ikke sker 

misforståelser undervejs. 

Der skal som minimum være 2½ time hvert 

sted, for ellers bliver det for stressende, og det 

er ikke meningen med turen. 

Der skal også være indlagt tisse- og rygepause.  

Vi talte om, at der måske skal være loft på, 



hvor meget den enkelte kan købe af drikkelse, 

så der i bussen hjem er plads til alt og alle. 

Ved aflæsning var der lidt kaos. Skilte med 

hvilken afdeling man er fra, kan være en del af 

løsningen på dette, så man ikke ved 

hjemkomst skal stå og tage det hele ud, når 

bussen skal videre til næste aflæsning. 

 

 

 

 

4. Udlejning af fælleslokale – vi arbejder 

videre 

Udgår og kommer med til næste møde 

 

 

5. Info Betina informerer: 

- Ulrik vil få murer til at reparerer huller 

ved dæksler mm. 

- Kreaklub for børn. Vi arbejder på at få 

det op at køre efter nytår. 2 beboere 

har givet udtryk for, at de gerne vil 

være en del af det. 

- Parkeringsplads v. blok 2-4. Betina har 

aftalt med Rikke Fløjborg og Ulrik 

(varmemester), at hun kontakter 

kommunen for at rykke. 

- OK-Nygaard tager kontakt efter nytår 

vedr. det store S og den store busk ved 

legeplads/sandkasse. 

 

6. Evt.  

 

7. Næste møde Mandag d.30.1.23 kl. 18.00 

 

 

 


