
Bestyrelsesmødereferat 
Dato: 17. oktober 2016 

Til stede: Michael, Sævar, Niels, Ramus, Finn, Ann, Claus 

Referent: Claus 

Påskefrokost 
Der er ikke umiddelbart stemning for at afholde en påskefrokost for områdets frivillige på nuværende 

tidspunkt af hensyn til andre arrangementer. 

Bestyrelsen genovervejer forslaget på et andet tidspunkt. 

Husorden 
Punktet udsættes på ubestemt tid, idet boligselskabet er på vej med et udkast til en ny fælles husorden. 

Ting til beboerbladet 
Intet at bemærke. 

Styregruppen børn og unge 
Bestyrelsen bringer et indslag i beboerbladet omkring den boligsociale indsats i området. 

Idet der har været lidt uklarhed, oplyses der, at 

• Claus sidder i projektstyregruppen for børn, unge og familieindsatsen. 

• Ann sidder i projektstyregruppen for fritid og kultur. 

• Rasmus sidder i den koordinerende styregruppe. 

Derudover er Claus, Finn, Niels, Ann og Rasmus medlemmer af repræsentantskabet. 

Ansøgning om nytårstaffel 
Bestyrelsen bevilliger det ansøgte beløb på 2000 kr. 

Hjertestarterkursus 
Kurset koster ca. 220 kr. pr. deltager. 

Bestyrelsen bevilliger tilskud til kurset, så der er egenbetaling på 110 kr. pr. person. 

Bestyrelsen opfordrer alle til at tilmelde sig kurset. 

Gennemgang af økonomi 
Intet at bemærke. 

Diskussion omkring genhusning 
Bestyrelsen er dybt uenig i boligselskabets administration af ledige lejligheder mht. genhusning og interne 

flytninger. Formanden tager kontakt til boligselskabet. 



Bordet Rundt 
Ann påpeger manglende opvarmning af fælleshuset og overvejer om man kunne finde en løsning. 

Bestyrelsen fandt ikke umiddelbart nogen praktiske og billige løsningsforslag. 

Ann spørger ind til budgettet for fælleshuset, herunder tab fra ødelagt inventar. Formanden tager kontakt 

til varmemesteren. 

Ann foreslår at bestyrelsen inviterer til jule-glögg. Glögg og æbleskiver torsdag den 1. december 17-20 uden 

tilmelding for alle beboere. 

Ann kommer med forslag til frivilligfest til næste møde. 

Sævar foreslår på vegne af en beboer at opsætte et gyngestativ i gård A.  

Problemer med garager. Formanden tager kontakt til Ejvind. 

Formanden, at der bliver opsat automatisk lukning af døre i containergårdene. 

Finn ser på forslaget om busturen til Tyskland. 

Manglende træer i gård B. Formanden tager fat i varmemesteren. 

Evt. 
Intet at bemærke. 


