
 

Afdelingsbestyrelsesmøde afd. 5&6 Glentevej blokke og huse  

v/ Christian Yde, Formand 

Glentevej 12 st.tv.  

5700 Svendborg 

E-mail: bestyrelsenafdeling5og6@gmail.com 

 

Den 06. marts 2019 

 

 

 

BESLUTNINGSREFERAT  

af dagens møde nr. 7 

 

Mødet fandt sted den 6. marts 2019 kl. 19.00 – 21.00 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. Fælleslokale Glentevej 3 kælderen   

Bestyrelsen har gennemgået lejekontrakt samt opgaver og funktioner 

vedr. udlejning sammen med tilsynsførende Birgit Klausen. Bestyrelsen 

indkøber de fornødne rengøringsartikler. Birgit, Dennis og Christian 

rydder op i depotrum  

 

3. Evaluering af ekstraordinært afdelingsmøde  

Bestyrelsen synes der var en konstruktiv debat og gode input fra de 

fremmødte beboere, forslag om nye tage på blokke samt udskiftning af 

ruder til lavenergi ruder blev vedtaget 

 



 

 

4. Eftermiddagskaffe og fællesspisning i fælleslokalet for beboere  

Søndag den 10. marts 2019 kl. 14.00 mødes vi i fælleslokalet og 

drikker eftermiddagskaffe og spiser kage sammen. Nogen har måske lyst 

til at spille et spil, spille kort eller gå en tur sammen. Kl. 17.30 er der 

fællesspisning. Der er behov for at beboerne tager aktiv del i 

arrangementet, nogle melder sig frivilligt til at brygge kaffe og dække 

bord i fælleslokalet, nogle bager en kage/småkager, nogle laver en ret 

mad til fællesspisning eksempelvis (frikadeller, kartoffelsalat, lasagne, 

madpandekager, pastasalat) nogle hjælper til med opvasken og 

oprydning. Man medbringer drikkevare til eget forbrug. Beboere der 

melder sig til at bage en kage eller lave en ret mad, vil få refunderet 

beløbet til råvare ved at fremkomme med en bon. Der er 8 tilmeldte  

 

5. Evt. 

Forskelligt drøftet  

Bestyrelsen kan fremover også kontaktes på denne e-mail adresse: 

bestyrelsenafdeling5og6@gmail.com 

 

6. Punkter til næste møde 

 

7. Dato for næste møde 

Den 3. april 2019 kl. 19.00 i fælleslokalet  

 

8. Godkendelse af referatet  

Referatet godkendt 

 

Referent Dennis Andersen  


