
SAB afd. 22 Sofielund 

Bestyrelsesmøde d. 22. november 2011-11-22 

Efter Henry havde budt velkommen godkendte vi referat fra sidste best.møde. 

Henry orienterede: 
Der har været møde med gårdmændene, formålet med disse møder er at tage problemer i opløbet. 
Men da vi ikke har problemer, men syntes det fungere fint, er aftalen blevet, at der bliver 
indkaldt til møde, når og hvis der opstår problemer. 

Der er skiftet lister i havedøre. 

Der blev udleveret de nyeste ventelister for Sofielund. 
Næste møde med nye ansøgere er d. 11.04. 1212 

Udbetaling af kontorudgifter Kr. 800,00 til formanden, Kr. 400,00 til sekretæren 
og Kr. 300,00 til kasseren   

Rengøring af skabe og optælling i fælleshuset, bliver d. 11. januar 2012 kl. 10.00 

Julefrokost for bestyrelsen bliver hos Henry og Eva d. 3. februar 2012 kl. 18.00 

Næste best. møde onsdag d. 25. januar 2012 kl. 10.00 

Evt.  Erik foreslår at der sættes hylde op på toilettet, til opbevaring af rengørings artikler 
og toiletpapir. Vi blev enige om at det var bedre, hvis der kunne blive plads til et skab mere. 
Henry og Erik måler op og ser hvad der kan lade sig gøre. 

Ruth har spurgt om hun må tage sit barnebarn med til julestuen, ja fra hele bestyrelsen. 

Der har været en klage, vedr. nedlæggelse af trappen, uden det først har været oppe på et 
afdelingsmøde, Henry og Carsten har taget sig af dette, da det ikke var nødvendigt, det  
skulle op på et møde først, Henry har desuden omdelt sedler vedr. dette. 

Henry orienterede om at Max Pedersen, der er ved at skrive en bog om senior bofællesskaber 
vil uddele spørgeskemaer her i Sofielund, det er op til hver enkelt om man ønsker at 
deltage. Henry orienterer om dette til Banko. 

Vi har ca. kr. 1400,00 på bankbogen for aktivitetsudvalgets dage, vi tager det op til næste 
beboersmøde, hvad disse penge skal bruges til. 

Referent Ghita Jakobsen 


