
 

Afdelingsbestyrelsesmøde afd. 5&6 Glentevej blokke og huse  

v/ Christian Yde, Formand 

Glentevej 12 st.tv.  

5700 Svendborg 

 
Den 03. oktober 2018 

 

 

 

BESLUTNINGSREFERAT  

af dagens møde nr. 2 

 

Mødet fandt sted den 3. oktober 2018 kl. 17.00 – 19.00 i fælleslokalet Glentevej 3 kælderen.  

 

Til stede: Christian Yde  

Martin Svendsen  

 Dennis Andersen  
 

Christian bød velkommen til mødet. 

 

1. Godkendelse af indkaldelse og dagsorden 

Godkendt 

2. Forretningsorden for afdelingsbestyrelsen   

Dennis har udarbejdet et udkast som bestyrelsen behandler på næste møde i november    

 

3. Opfølgning af punkter behandlet på sidste møde 

Christian har snakket med Inspektør John Tofting SAB med henblik på at tage kontakt 

til Svendborg kommune, for at forbedre opkørslerne ved husene. Det arbejder Inspektør 

John Tofting videre med.  

Christian har drøftet behov for antal garager til materiel, samt friareal til affald m.m. 

med Varmemester Bo Jensen og Inspektør John Tofting. Der arbejdes videre med, at 

Varmemester kan råde over de 3 bagerste garager, samt det asfalterede areal ud for de 3 

bagerste garager 

 

4. Kommende aktiviteter 

Bestyrelsen arbejder videre med, at arrangere en bustur til Tyskland for beboerne, med 

et par timers ophold i Flensborg, og et par timers ophold ved grænsebutikkerne. Der 

arbejdes på at turen finder sted den 1. december 2018 kl. 8.00 – 20.00.  

Bestyrelsen arbejder videre med en lille julekomsammen for beboerne i december i 

fælleslokalet 

 

 



5. Dagskursus for afdelingsbestyrelsen i konflikthåndtering BL Odense samt 2 dags 

grundkursus for afdelingsbestyrelsen  

Hele bestyrelsen deltager i kurset konflikthåndtering såfremt der er plads, 

administrationschef Thomas Jeppesen SAB tilmelder os.  

Martin og Christian deltager i grundkursus for afdelingsbestyrelsen den 1. og 2. februar 

2019  

6. Evt. 

Intet nyt  

7. Punkter til næste møde  

Kommende aktiviteter 

Godkendelse af forretningsorden for afdelingsbestyrelsen 

8. Dato for næste møde 

Den 7. november 2018 kl. 19.00 i fælleslokalet  

9. Godkendelse af referatet  

Referatet godkendt 

 

Referent Dennis Andersen  


