
Bestyrelsesmøde afholdt den 4. maj 2017. 

 

Deltagere: Per Henriksen, Ejnar Bjerring, Thorben Meldgaard og Anita Lauridsen. 

Afbud:       Karsten Brandt og Otto Wikkelsø. 

 

Punkter til behandling:  1. Referat m.v. siden sidst 

   2. Godkendelse af forretningsorden 

   3. Igangværende sager 

 

Pkt. 1. Fastelavn med tøndeslagning var en god oplevelse. Der var 7 børn der deltog, 

vi håber der bliver flere tilmeldinger når vi gentager aktiviteten i 2018. 

 

Formanden har været til møde i samarbejdsrådet (vedr. den sociale helhedsplan) og er 

blevet valgt til gruppen ”trivsel og tryghed”.  

Mette Østerberg og Bente Kjær kommer i vores afdeling lørdag den 3/6 2017, i 

tidsrummet 14.00 – 16.00. De tager plads på legepladsen hvor beboerne kan få svar 

på hvad helhedsplanen går ud på, samt få uddybet relevante spørgsmål. 

 

Det årlige afdelingsmøde er datosat til den 12/9 kl. 19.00 i Skovbyhus. 

 

Vi forsøger at lave en arbejds-weekend lørdag den 10/6 hvor vi skal male forskellige 

aktiviteter på flisearealet ved legepladsen, til børnene. Der vil blive uddelt 

tilmeldingssedler ca. 14 dage før. 

 

Pkt. 2. Forretningsordenen blev godkendt. 

 

Pkt. 3. Skilte, legepladsredskaber, plateau ved fyrrum, censor-/ledlys i kælderen samt 

vaskeriet. 



Ca. 2  1/2 time før mødestart fik jeg mail fra inspektøren at han ikke kan deltage i 

mødet da han havde ”glemt” han skulle på markvandring i Wiggers Park. I mailen 

informerede han om nogle af de uafklarede sager vi har.  

Skilte (bestilt oktober 2016) der har han fået en ny kontakt hos firmaet, da den han 

havde haft kontakt med, var blevet syg. 

Legepladsredskaber. Inspektøren har møde med Tress legeredskaber i morgen (5/5). 

Plateau ved fyrrum, ingen tilbagemelding, det samme er gældende for lys i kælderen. 

Inspektøren oplyste at firmaet Klassisk rengøring overtager rengøringen af vaskeriet 

den 1. august 2017.  

Ligeledes oplyste han i mailen, at vores regnskab ser fint ud, så der kan afvikles lidt 

på underfinansiering.  

Vi forstår ikke helt ”afvikles lidt på underfinansiering”. Vi var til møde med Berg og 

Karsten i efteråret 2016, hvor Berg oplyste os om at underfinansieringen blev betalt 

ud samme år, da det kun var et lille beløb der stod tilbage. Bestyrelsen undersøger 

dette videre. 

 

 

 

                                                                           Afdelingsbestyrelsen 

 

 

   

 


