
Bestyrelsesmøde afd. 20. 

 

Dato: 10/5-2017 

 

Tilstedeværende: Emma, Johnni, Bente og Berit 

Fraværende: Jan, Bjarne, 

Orlov: Merete 

Referent: Berit 

 

Dagsorden: 

Referat fra sidste møde 

– Berit refererer fra sidste mødes referat 

 

Formanden har ordet: 

– Da vi midlertidig er uden formand, er der intet at berette. 

– Men vi taler om at vi derfor skal tage fælles ansvar af mails fra ØB imellem os. 

 

Siden sidst 

– der er blevet startet en græsslåningsplan til sommeren af Merete og Kathrine. 

– Bente har fået lavet en overordnet liste over al energiproduktion for solcellerne i landsbyen, 

som bliver lagt i Dropbox. 

– Skt. Hans planlægningen er undervejs. 

– Supercykelsti: burde være påbegyndt, men det er den ikke. Der følges op på det senere på 

sommeren. 

– Bente og Berit har modtaget godkendelse fra ØB af oversigt over simpel folder/guide til 

solceller/el-skab. 

– Arbejdsdagen forløb godt. Oprydning, opsamling af skrald og lugning. 

– Poverty walk: Guidet gåtur med Hjemløs (Betty 117) var en stor succes. 

 

Økonomi: 

– webzone: Der er mange poster i budgettet der ikke giver mening og hvor der er underskud, 

budgettet er overskredet med 1100%  eller der slet ikke er sat nok penge af. Det følger vi op 

på. 

 

ØB/samarbejdspartnere: 

– intet at berette 

 

Fælleshuset 

– der skal laves en liste hvorpå man kan skrive hvis der mangler toiletpapir, sæbe osv. 

– Bente beretter om udlejninger. 

 

Beboerhenvendelser 

– Vi er blevet gjort opmærksomme på at vores hjemmeside ikke virker, abonnementet er 

udløbet. Det er sat på som punkt til afdelingsmøde. 

 

Daglig trivsel 

– intet at berette 

 

Nye tiltag 

– Græsslåningsplanen sat i værk 

 

 



Tilflytning/fraflytning 

– Ny tilflytter: Mehdi 

 

Evt. 

– Bente har fået lavet plancher med oversigt over boliger og husnumre, som vi skal have lavet 

en træramme med plexiglas på ben så de kan stå udenfor. 

 

Kalender 

– 14/5: Fynsk Handikapråd 

– 22/5: 3-partsmøde 

– Næste bestyrelsesmøde: 7/6-17 kl.18 (OBS! Nyt mødetidspunkt) 

 

Referatet er læst højt og godkendt 

 

 

 


