
           SAB Svendborg Strynøvej afd 8 

Bestyrelsesmøde torsdag d. 11. april 2019 kl 18.00 – 19.30 

Ordstyrer: BR 

Referent: BH 

Deltagere:  

 

Formand: Betina Rosenkjær, BR 

Käte Bondo, KB  

Jack Jensen, JJ 

Annette Tønder, AT, fraværende 

Bo Henriksen, BH 

 

Suppleanter: 

 

Bettina Andersen 

Thomas Christoffersen 

Mari-Louise Christensen, fraværende. 

Dagsorden 

1.  Godkendelse af referat fra 

fra d. 17. januar 2019 

 

 

 

Godkendt 

2. Orientering fra de 

forskellige udvalg og 

grupper/klubber 

 

Husudvalg: 

Udlejning af lokale nedlukket. 

”Modernisering” af lokalet drøftes. 

Kreaklub fortsætter hver tirsdag. 

Mulighed for andre tiltag undersøges. 

3. Godkendelse af 

forretningsordenen, samt 

underskrivning 

(tavshedspligten) 

 

Godkendt og underskrevet. 

4. Nyhedsbrev 

 

Betina udfærdiger til udsendelse primo juni. 

5. Orientering omkring 

TEAM2 

  

 

Det har været på tale, at der skal ske ændringer i vores 

TEAM2. 

Dette har afdelingsbestyrelsen taget ad nota. 

6. Markvandring 

Hvad skal på?  

Hvilke hængepartier har vi, 

som der skal rykkes for? 

 

Afholdes fredag den 12. april 2019. 

Grønne arealer, fliser, blomster i kummerne, sandkasser, 

bord & bænksæt. 

Eftersyn efter renovering af bygninger. 

Hvad kan vi gøre for at slippe for måger. 

 

7. Genganger pga tørken og 

manglende opstart af 

anlægsgartner 

Påpeges færdiggjort snarest. 

 

 



Indvielse af de nye grønne 

arealer. Vi får forhåbentlig 

snart vores bænke, og ordnet de 

sidste grønne områder, samt 

blomster i kummerne. 

Skal vi have en 

”havefest”.? Evt. med 

pølsevogn og øl og vand.? 

Hvem vil evt. hjælpe med 

arrangementet.? 

Planlægning og på dagen.? 

Tages op når grønne områder er færdiggjort. 

 

 

8. Kulturel fællesspisning 

 

Udsættes til efter afdelingsmødet. 

9. Beboerhenvendelser 

Bent Fyrsterling – parasol. 

Indkørsel forbudt/ensrettet vej. 

 

Medtages på markvandringen. 

Ønsker om bedre skiltning. 

 

10. Gammelt kælderrum. 

Kunne vi bruge det til ”Bytte 

tøj”-rum. 

Hvem vil evt gerne stå for det, 

sammen med Betina (formand) 

 

Betina, Bettina & Kate forsøger at opstarte projektet. 

11. Evt 

 

 

 

12. Næste møde Onsdag den 26. juni. 2019 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

INFO  fra:  skriv evt. stikord om info inden mødet 

Formand Kasserer udvalg              Medlemmer 

 

 

  


