
 Bestyrelsesmøde 

Torsdag d.25. april kl.10-12 2019 

 

Referat.  Tilstede: Camilla, Jeanette og Ulla. Afbud fra Preben og Kathrine.  

 Godkendelse af referat Referat er godkendt. 

 

 

 Siden sidst – Vaskeri:  Seddel laves og deles ud med Krea og kaffeklub, og med 

vaskesymboler.  

 Der er problemer med reservationerne i vaskeriet, Jeanette prøve at ringe til Steen, 

forgæves. Jeanette følger op. 

                                Albertsen:  Der er fremstillet forslag med en rampe i den anden side man kan gå 

ned af. Albertsen har kigget på det og det er ikke ligetil da hele stykket skal inddrages, og det vil 

koste mellem 60 og 100.000. 

Forslaget er droppet. 

Der skulle være gang i højen nu? Der skal plantes efeu og laves 2 naturtrapper.Vi har ikke set 

noget. Derudover er der udskiftning af de planter der er gået til, som Albertsen har lovet! 

                                Beboertime: Der var ikke et øje! Camilla har lavet orden i mapperne og delt dem 

op i emner (Lille Team, Beboeraktiviteter m.m.) 

 Vi er nødsaget til at aflyse næste gang da flere af os skal til andre møder!    

 Markvandring: Obs til referatet glemte Jeanette 2 ting: At de gamle jernstolper til 

fodboldmål bliver fjernet. At der bliver anlagt garage til varmemestrenes bil, det lægges ind 

i budgettet. 

  

 Igangværende projekter med de andre bestyrelser 

 

 Fodgængerovergang: Vi har lavet en skrivelse til Kommunen og Mette 

Grønkjær Jensen har kvitteret, men har endnu ikke fået behandlet det. 

Vi afventer svar retur! 

 

 Team 2 – eventuelt sommertur. 

 

Sommerudvalget har fastlagt til Bakken den 3 august. 4 afdelinger, 

(Afdeling 7,8,11 og 12) først til mølle-princip. Max på 130 personer. 

Madbilletter 

De mødes igen hvor indbydelse laves og der aftales videre ang. 

madbilletter  



- Team 2 har desuden haft kontakt til BL`s kredsformand, holdt 

møde med både Anne Jørgensen og derefter Jørgen Berg 

angående vores gårdmandsteam, da vi erfarede at der skulle 

skiftes i vores team igen. Dette på grund af at der er en som går på 

efterløn i team 1. Vi står fuldstændig uforstående overfor hvorfor 

det skal påvirke vores team, da de netop er begyndt at blive kørt 

godt ind efter en del udskiftninger. Vi havde nogle bekymringer 

som vi fik delt, og håber på at vi er blevet hørt! 

 

                                   

 Årshjul:   Indtil videre er der på årshjulet:  se Årshjul 

Der foreslås ca. den 1 december (morgenbrunch) og ca.  Juni (en fredag) til sommerfrokost. 

Fællesaktivitet for beboerne: Indtil videre er det kun bestyrelsen selv der kan arrangere. Vi 

foreslår én fast aktivitet mere i løbet af foråret, så det bliver 3 gange om året. Derudover 

hvad bestyrelsen selv kan finde på.  

Vi snakker om en ”praktisk dag” hvor vi vil invitere til en arbejdsdag og efterfølgende hygge 

med spisning etc.  Vi bliver enige om at spørge beboerne først, en slags appetizer, for at se 

om der er interesse for dette. Camilla står for dette 

 

 Afdelingsmøde:  den 12 september. Vi har sat i værk at få ordnet forslag, dette er 

inspektøren behjælpelig med.  forslag indtil videre: 

Vi snakker om at gøre afd. mødet interessant evt. ved hjælp af en foredragsholder, og 

spisning f.eks. en pølsevogn. 

Vi har kigget på Strong Mind/ Athena og vil prøve at kigge på forslag derfra. 

Vi er enige om en form for peptalk med humor. 20 minutter /en halv time max. 

Vi er enige om at bestille pølsemanden til bestyrelsesmødet med både kyllingepølser og 

andet😊 Spisning først, sammen med foredrag, og derefter kan man gå ud i pausen og få 

en ekstra hvis det er. 

Derfor skal vi have tilmeldinger ud sammen med invitationen. 

 

 Evt.   Preben flytter 1 juni og det vil så være Kathrine eller Ulla der overtager 

bestyrelsesposten indtil afdelingsmødet. Preben vil kontakte dem ifald det skal være før.   

Nyhedsbrev sendte vi ud til 1 marts, så vi venter til efter næste bestyrelsesmøde. 

 

 Næste mødedato.    Onsdag den 5 juni kl. 10 😊       

 

Ulla sørger for morgenbrød. 


