Dato: 17-11-2015
Tilstedeværende: Camilla Melin, Jeanette H, Ulla
Paulsen, Kirsten Bruun og Kasper Marthinesen.

Godkendelse af referat: Godkendt

Siden sidst:

Der er bestilt mad til julefrokost,

Bestyrelsens ansvar: Indkøb af gløgg og æbleskiver til beboermøde d. 24/11 sørger Ulla for.
Hun har fået 200 til indkøb.
Indkøb af pc: tirsdag d. 24/11 kl. 12 nede ved pckab.
Afhentning af mad til Julefrokost fredag d. 11/12 kl.17. Camilla henter, Ulla og Jeanette og
Kasper pynter op imens. Indkøb af drikkevarer sørger vi for i Tyskland. Camilla får udlæg fra
Karsten, Der er aftalt at købe 3 ks.øl og 2 ks juleøl, 3-4 shots, samt en flaske whiskey.

Nuværende projekter:
-

Tysklandstur: pt 70 tilmeldte. Bergholdt er på plads. Bergholdt har sørget for nok kander,
brød osv. Henning sørger for snaps, gammeldansk og ting til børn. Handles ind til
julefrokost. Kontakt karsten ang. Kontant beløb til tysklandsturen samt indkøb til
julefrokost. Eventuel julequiz under køreturen samt indkøb til evt. gevinster.

-

Julefrokost: Maden er bestilt. Indkøb seddel og uddelegering aftalt.

-

Bestyrrelsesrum: vægge pudses op, vinduer spartles. Klargøring til maling. Aftaler dato på
computer. Maling til bestyrelsesrum, farvepalet hentes. Kasper sørger for indkøb af maling
og materiale, samt aftale med Verner ang. Rekvisition og afhentning af materialer.

Kommende projekter: Gåtur Søndag d. 10/1 kl.11, Jeanette står for opslag til uddeling senest
d. 4/1 2016
Bestyrelsesrum færdiggøres.
El i kælderrum.
Aktivitetsudvalg igangsættes.
Fremover skal der hænges dagsorden op i vaskekælderen, og det skrives som husker på alle
fremtidige beskeder til beboerne

Aktivitetsudvalg:
-

Gåtur og beboer time. Æbleskiver og gløgg. Beboersang fundet (tørresnoren)

-

Penge tilbage i pengekasse bruges til æbleskiver og gløgg. Der handels diverse ind

-

Jeanette laver et eksempel på skema til aktiviteter til beboermødet. (Dato, Navn, afkryds.)

Eventuelt: Tage kontakt til gårdmændene ang. Gaver til julefrokost og spartling og pudsning
af best.rum. Gelænder fastmonteres
Kolonihaven har klaget over parkering, og der skal følges op på affaldsproblem, da der
stadig ikke er sket noget.
Karsten: Karsten er kontaktet ang. Regler for kælderrum. Og tagryg på nr.11
Camilla har snakket ang. Beboerbetaling til Tyskland samt udlæg til julefrokost.
Der er drøftet belysning af p.plads samt ekstra flisebelægning til bord/bænkesæt ved
den fælles legeplads.

Dato for nyt møde:

Tirsdag d. 19/1 2016 kl. 16-18

