
Referat af  Bestyrelsesmøde     Tirsdag d: 25. April,  

Tilstede: Camilla, Jeanette, Ulla, Preben og Annelise 

 

Dagsorden: 

 

• Godkendelse af referat:    Referatet er godkendt😊 

 

•   Opfølgning siden sidst : Farvelægning af markeringerne på P.plads, Karsten siger der bliver 

fulgt op på det med neongul farvet (reflekterende) som vi har ønsket. Der har været noget forvirring ang. 

Perlesten..Karsten skulle ha givet Lars Albertsen besked,?et eller andet led  er forsinket i processen! 

Desuden var gådmændende ikke klar over at de skulle dele dem ud, er forhåbentlig på plads nu. 

  Bestyrelsesrum: Vi har fået bordene fjernet og været på loppemarked efter lamper og borde m.m.  Nu skal 

vi så finde ud af hvem der kan sætte lamper op for os ( tages med til Verner). 

 Forslag :om en ekstra stikkontakt er godtaget (max 2000), tages med til Karsten. 

Ang. Madrasser : Jeanette kigger på hvad der kan gøres ved det til næste gang. 

Husorden skal revideres, så den skal vi huske at have med næste gang. 

Nye tiltag: rykkes til næste gang. 

 

•    Mødet med de andre bestyrelser: Tjek Referat. 

  Det har været lidt op ad bakke med samarbejdet med Strynøvej, Camilla har måttet ringe til Poul-Erik for 

at få oplysninger om den nye gruppe, og det er stadig ikke kommet videre. Desuden skulle P.E. sørge for at 

vi i de respektive bestyrelser fik udvekslet mailadresser, det afventer vi stadig. 

Loppemarked: Vi har fundet en dato 10 Juni, og laver en skrivelse til de 2 andre bestyrelser med en 

deadline, 4 maj, hvis de vil være med.  (Jeanette) 

Vi snakker om at hvis vi er alene vil vi udvide det til et arrangement for vores beboere. Evt. med pølsevogn , 

klovne m.m. 

 Ellers vil vi lave en fælles arrangementsdag for vores beboere med byt/ giv væk ting . 

 

•    Mødet med Stofa Camilla og Jeanette har haft et godt møde, og de vil gerne holde et møde 

for vores 3 afdelinger,. Camilla har lavet en fin skrivelse til de 2 bestyrelser, men vi har stadig intet hørt 

tilbage.. Camilla følger op fredag😊 Vi vil forsøge at holde det engang i August. 

 

 



•    Markvandring:    Vi har en fin ”liste” med 7 punkter fra sidste år, og 8 andre punkter😊 

Vi snakker især om rengøringen, som ikke kører optimalt . 

Vaskeri: Hvornår skal vi indkøbe nye maskiner? Dør og maskiner virker som ret store udgifter, og hvad gør 

vi i weekender? Tiderne virker uhensigtsmæssige? 

     

 

 

• Evt.      Der har været problemer med at posten ikke bliver afleveret rigtigt. Vi har bedt 

Verner følge op på om man kan se navneskiltene, og vi skriver det også i nyhedsbrevene at folk skal være 

opmærksomme på det. Anbefalingen er, at man ringer og klager til post Nord. 

Nyhedsbrev til beboerne vil vi gerne ha lavet (Camilla og Jeanette) alle er velkommen 

 

• Næste mødedato. D. 10 Maj kl. 10-12 😊 

 


