
SAB Svendborg Strynøvej afd. 8 

Bestyrelsesmøde mandag d.31.10.22 kl.18.00 

 

Ordstyrer: BR 

Referent: CM 

Deltagere: Betina R, Annette K, Cecilie M, Daniel C, Theis N og Mari-Louise C 

Formand:  Betina Rosenkjær, BR 

Medlem(er): Annette Kristensen AK 

Cecilie Melin  CM 

Daniel Christensen DC 

 Lennart Frederiksen LF 

Suppleanter:  

 

Theis K Nielsen TN  

Mari-Louise Christensen MC  

 

Referat 

Ved forfald, så husk at melde afbud. ☻ 

1. Godkendelse af referat Godkendt 

2. Julestue 2022 – seddel rettes til, da St. 
Byhavevej inviteres med. 

St. Byhavevej skal selvfølgelig inviteres med til 
julestue d.26.11.22 

3. Tysklandstur – hvor langt er vi, vil de andre 
være med? 
Tilbud busselskab – tur + rundstykker 
16.500 kroner for 80 personer. 

St. Byhavevej skal med. 
Camilla har meldt sig som tovholder på 
St.Byhavevejs vegne, og modtager sedler fra deres 
beboere. 
Anita (Elmevænget) står for sedler hos dem. 
Prisen er sat til 75 kroner pr voksen, børn er gratis 
med. 

4. Halloween – evaluering Vi havde en fantastisk dag, med stor opbakning. 
Vi gør det gerne igen næste år, men det er vigtigt 
at forældrene deltager, når de har tilmeldt sig med 
deres børn. 

5. Udlejning af fælleslokale? 

• Mulig udlejning af fælleslokale 

• Mulig tidsbegrænsning 

• Mulighed for højt depositum 

Vi undersøger og debatterer mulighederne for at 
udleje lokalet.  
Det vil tage lang tid, da vi skal have styr på blandt 
andet akustikken, hvilke regler, priser og meget 



• Mulighed for lydisolering 
 
Hvordan kan vi gøre det, så det ikke er 
til gene for beboerne i blokken? 
Hvordan kan vi gøre det, så det ikke 
bliver en byrde? 
Regler for at leje? 
Hvem skal stå for det? 
Hvad skal prisen evt. være? 
Lydisolering en nødvendighed?! 
Skal en eventuel udlejning også gælde 
St. Byhavevej? 

meget mere. 
Vi vil de kommende bestyrelsesmøder arbejde 
videre med det, og melder ud, når vi har noget at 
melde ud. 

6. Info En person er faldet ved en rist, hvor der mangler 
cement. Heldigvis skete der ikke noget alvorligt. 
Betina beder Ulrik (og Rikke F.) om en løsning, så 
der ikke kommer flere fald. 

7. Eventuelt Da der har været ønske fra beboere og børn om at 
kreaklubben hver anden fredag kunne starte op 
igen, er vi ved at finde folk som gerne vil stå for 
det. 
Bestyrelsen vil gerne være behjælpelige, men det 
kræver at forældrene bakker op, og der kommer 
frivillige der vil stå for det. 
Der vil komme et opslag og mere info på den 
anden side af jul og nytår. 

  

 


