
Beboermøde I Sofielund d. 25. marts 2013 

 

Velkommen ved Henry og derefter en kort orientering: nr. 14 er opsagt og er lejet ud igen fra 

d. 15. juni til Kirsten og Sten Jørgensen og der kommer en ny telefonliste. 

Der skal evt. skiftes nogle buske på plænen og der skal købes nye havestole. 

Orientering omkring hjertestarter, vi har fået bevilliget penge til et skab af Svendborg kommune, 

samtidig er hjertestarteren tilmeldt Hjertestarter.dk. Der var ingen der meldte sig til check af 

starteren, det bliver derfor Ghita og Wicki der står for dette. 

 

Frank er stoppet med at undervise i EDB, da der ikke var nok interesse. Forslag om køb af 

projektor til fælleshuset, så vi kan mødes og se en film, eller hvis interessen er der, kan få en  

fra ældresagen ud og undervise i Nem ID og det offentliges digitalisering. Forslaget tages op 

på afdelingsmødet. Henry pointerede at skraldespandene ved fælleshuset ikke er til storskrald. 

Bestyrelsen har budgetmøde med Karsten i morgen d. 26. marts. 

 

Aktivitetsudvalget og banko pigerne, fortsætter endnu et år. 

Fremlæggelse af regnskab for aktivitets udvalg v/ Lenna. 

Lissi fortalte at de i udvalget gerne ville gøre det så godt som muligt og stille alle tilfreds. 

Der er forslag om en udflugt og vi stemte om det skulle være i en lejet bus eller kørsel i egen 

bil, flertallet ville med bus. Der arbejdes videre med udflugten. 

Der efter ville de høre om der var stemning for 1 – 2 gratis middage om året, eller at det bliver 

lidt billigere pr. gang. Der var flertal for at det bliver lidt billigere pr. gang. 

Sofielund har fødselsdag i september og der vil blive holdt en ordentlig fest, den bliver sikkert 

gratis, da der er et stort overskud og afdelingens kasse giver kr. 1000,00 til festen. 

 

EVT: 

Henry spurgte om der var nogen der havde nogle fejl og mangler, der skal med når vi har  

markvandring. 

Lotte har en postkasse der er gået i stykker, der skal hun henvende sig til gårdmændene. 

Rigmor spurgte om der ikke efter 15 år, skulle efterisoleres i karnappen i køkkenet. 

Lissi syntes også der er koldt i køkkenet. 

Gunvor, spurgte om man kan gøre noget ved den harpiks, der kommer ud af træet på skuret. 

 

Lenna syntes man skulle tænke over det med projektoren, da det ville være en god ide 

man kunne mødes og se en film sammen, især for de enlige. 

Rigmor nævnte at man for nogle år siden, mødtes og hørte gamle plader og så skulle 

gætte hvilke melodi det var. 

 

Ghita orienterede om at der stadig arbejdes på tegningerne til overdækning af terrassen. 

Ulla ville vide om alle skulle have det, men det er op til den enkelte husstand. 

Ingelise spurgte til overnatning i fælleshuset, dette må man gerne i forbindelse med  

fester. Der bliver udarbejdet forslag til brugen af fælleshuset, som tages med på afdelingsmødet. 

Så vi får nogle retningslinier, alle kan forholde sig til. Og de bliver skrevet ind i vores husorden. 

 

Referent Ghita 

 


