Bestyrelsesmødereferat
Dato: 1. september 2016
Til stede: Claus, Michael, Rasmus, Niels, Ejvind, Ann, Finn, Sævar
Referent: Claus

Evaluering af sommerfesten
Der var mange deltagere på trods af vejret. Bestyrelsen skønner, at der var over 200 besøgende.
Der var desværre ingen tilmeldinger til fodboldturneringen. Det er ikke klart hvad årsagen er, men det tyder
på, at mange af områdets børn ikke har været klar over, at der har været en turnering. Bestyrelsen
overvejer, om der skal være fodboldturnering igen næste år og hvordan formatet så skulle være.
Der var problemer med elforsyning til sommerfestens aktiviteter. Ejvind foreslår, at bruge kraftstik næste
gang. Bestyrelsen indkøber eludstyr og kabeltromler til næste gang.
Der manglede aktiviteter til ældre børn. Ejvind foreslår, at man f.eks. kunne lave bueskydning.
Pga. logistikproblemer foreslås, at spisningen næste år kan være eksempelvist helstegt pattegris leveret
udefra.
Det foreslås at skaffe musik (f.eks. en ghettoblaster) til næste gang.
Hoppeborg og karrusel var en stor succes. De skabte stort blikfang for sommerfesten.

Introduktion til beboerdemokrati for beboere
En beboer har henvendt sig med et ønske om et lille kursus i hvordan beboerdemokratiet virker.
Bestyrelsen henvender sig til projektmedarbejderne i Multihuset idet de formentlig har noget know-how og
hører om det er noget, som de kan påtage sig.

Samarbejde mellem bestyrelse og webmaster
Formanden tager kontakt til webmasteren.

Suppleanter til bestyrelsesmøder
Bestyrelsen beslutter at suppleanter ikke deltager i bestyrelsesmøder.

Udlån af fælleshus til arrangement
Bortfaldet.

Forberedelse til økonomimøde
Administrationen har bedt om datoer til økonomimøde.
Bestyrelsen foreslår torsdag den 8. september kl. 17:30. Ellers må der findes en dato ugen efter.

Gennemgang af arkivmateriale
Bestyrelsen har interesse i at bevare og bruge arkivet til at udbrede Skelagergårdenes lokalhistorie.

Bestyrelsen ønsker at komme i kontakt med beboere, som har boet i Skelagergårdene siden de blev bygget
for at høre hvordan det var dengang og hvordan tiderne har ændret sig. Interesserede beboere kan
henvende sig til bestyrelsen eller servicekontoret.

Påskefrokost
Punktet udskydes til næste bestyrelsesmøde.

Bordet Rundt
Redaktionsgruppen for beboerbladet prøver at øge antallet af udgivelser til 6 gange om året på
forsøgsbasis. Redaktionsgruppen håber, at hyppigere udgivelser vil opmuntre beboerne til at indsende flere
indlæg til beboerbladet. Næste deadline fremrykkes til 15. oktober. Redaktionsgruppen prøver at
genindføre varmemesterens corner.
Bestyrelsen indfører et system, hvor udleveringen og aflevering af nøgler til kontoret i fælleshuset
registreres.
En beboer har påtalt lugtgener fra kulgrill. Et tidligere beboermøde har besluttet at kulgrill er tilladt.
Bestyrelsen venter på montering af hjertestartere.
Toiletsæderne i fælleshuset gennemgås og udskiftes hvis nødvendigt.
Næste møde er den 10. oktober.

Evt.
Intet at bemærke.

