
REFERAT BESTYRELSEMØDE 20/7 2016 

SAMT MØDER VEDR BUDGET OG PLAN WP. 

 

1: I juni ikke afholdt møde pga Claus bortrejst i godt 3 uger. 

      Beboerhuset har været lukket det meste af måneden, og salens gulv er blevet slebet og 
lakeret, denne gang prøvet ny metode for at redde gulvet som er så nedslidt, at tåler ikke 
meget mere afhøvling og skulle kunne nu holde lidt længere, med rette vedligeholdelse 
som gælder både for rengøring og brugerne. Desuden var det vedtaget ved tidligere møde, 
at service skulle udskiftes/opsummeres så det er ens, desværre ikke penge til det hele så 
kigger på, hvad der er mest nødvendigt. Ved hjertestarter er opsat tlf. nr. i tvivlsspørgsmål, 
vi har løbende kurser i livreddende førstehjælp. Desuden besluttet opsætning af 
informationsskabe i hver ende ved indkørsel til Wiggers Park, bænk ved Skovly males, 
faldfliser ved legeplads fjernes og lægges i stedet sand.  

Der er fundet løsning med hensyn til husbestyrer og Elise Vogn er stadig husbestyrer. 
Husbestyrer-formanden/bestyrelsen udarbejder regelsæt for klubberne som bruger 
lokalerne og efterfølgende kontrollerer formand/afdelingsbestyrelsen at disse overholdes, 
så skulle alt forhåbentlig fungere igen.                                                                                                                                                                 
Vores gårdmand Michael er desværre langtidssygemeldt, men har det efter 
omstændighederne godt med enkelte følgevirkninger som sygdom giver, og kommer 
tilbage til arbejdet, når lægerne gir grønt lys, og ikke som rygter siger alvorligt/livstruende 
syg, endnu igen et rygte.  

2a: Vi har besluttet ved vores sidste rundgang at lade anlægsgartner komme med forslag til 
forskønnelse/fornyelse i området Wiggers Park. Dette er kommet og gennemgået og 
fremlægges på afdelingsmødet (ca. 187.000 + moms uden huslejeforhøjelse) og kan oplyse 
ikke har noget med rive alle hække og træer op (som rygtet siger), men rette til og lave små 
gyder, fri og hyggerum mm. 

2b.   Vi har vedtaget at det skrevet og vedtaget i husorden (i en del år ikke er blevet 
respekteret) nu skal strammes kraftigt op omkring denne, se rundsendt skrivelse og hør evt. 
nærmere på afd. Mødet.  

3.     Vi vil prøve i samarbejde med gårdmænd lave plan for næste år vedr. evt. hækklipning 
De på rundgang fundne ting som skal ordnes.  

4:     Gennemgået budget for 2017 og indtil videre godkendes, forslag til afd. Mødet med 
større omkostninger er jo ukendt. 

5:     Vi er enige om at invitere en fra kontoret pga sidste års debat og problematik omkring 
klagegang og håndtering af disse.  

6:     planlægning af afdelingsmødet som er den 15/9 2016. Der mangler vi nogle hjælpende 
hænder, hvis vi skal kunne tilbyde bespisning samt kaffe-the og drikkelse. Vi er jo kun 3 i 
bestyrelsen og de 2 arbejder så kniber meget. 



Vi vil også meget gerne udvide bestyrelsen med 2 personer så vi fremover er 5 og derved 
kan uddelegere arbejdet, for vi startede jo på nul på grund af at vi ikke kan finde papirer og 
notater på pc fra tidligere bestyrelser – og det kræver arbejde. 

På bestyrelsen vegne 

Claus Andersen 


