
Referat af bestyrelsesmøde fredag 22.06.21 

 

Tilstede: Carmilla, Christian, Ulla, Lene, Joakim – kom lidt senere 

 

 Godkendelse af referat 

 Referat Godkendt 

 

   Helhedsplanen 

 Langsigtet plan er at der ikke skal være behov for bolig socialt arbejde i Svendborg 

kommune. 

 

 4 mål fremsat af Landsbyggefonden. 

 Kriminalitetsforebyggelse. 

 Sammenhængskraft og medborgerskab. 

 Beskæftigelse. 

 Uddannelse og livschancer. 

 

 Opsamling siden sidst. 

 Cooktoppen – Christian følger op med Flemming Kold om pris før vi beslutter noget. 

 Anlægsgartner – Camilla følger op med René. 

 Udbedring af fitnessplads – er sket. 

 Belysning – er sat op. 

 

   Markvandring 

  Lene spørg på status af tørresnore, de er med på næste års budget. 

 

 Nuværende projekter 

  Renovering – Vi afholder møde kun om renovering efter sommerferien. 

 

 Låger til cykelskurene – Vi skal have Karsten til at tage den. 

 

 Huller på p-pladsen – Hvad er status på udfyldning af holder på p-plads? – 

tilbagemelding fra enten Carsten Brandt eller Bo Jensen. 

 

    Kommende projekter 

 Sommerferie hygge 



 Afdelingsmøde punkt (hunde, generelt) – snakker vi om næste gang. Vi vil MEGET 

gerne se Thomas Jeppesen, og begge inspektører til næste afdelingsmøde. 

 

 Repræsentantskabsmøde 

  Ekstraordinære / Det ordinære – Joakim referér. 

 

Team 2 – Status 

   Lukket punkt 

 

 Team 2 Samarbejdet – generelt 

Hvis samarbejdet på tværs af Team 2’s bestyrelser skal forsætte så må det være en 

af de andre afdelinger der tager fat i os, vi vil ikke trække det hele længer. 

 

 Molokker – Renovationen generelt. 

  De er åbnet på – efter Camilla havde fat i Bogen – igen igen. 

 Lene spørg på den ”røde” kasse – farligt affald. 

 

 Beboerfest 

  Indvielse af fitness plads / gadefest – Vi arbejder ud fra 11-09-21 

 

 ”Beboerpoliti” 

  Blev vent med helhedsplanen. 

 

 Indsats fra Beboerpoliti 

  Hvis vi ser noget – henvendelse til Bente Kær fra Helhedsplanen.  

 

 Evt. 

 Sprit dispenser, er opsat i alle vaskekælder. 

 Der er spurgt på mulighed for online bestilling af vasketider. 

 Hvad sker der med vores ude område? 

 

 Næste mødedato. 

 Tirsdag 3-8-21 kl.16 - 19 


