
Bestyrelsesmøde afd. 20. 

 

Dato: 7/6-17 

 

Tilstedeværende:Bente, Johny, Jan og Berit 

Fraværende: Emma, Bjarne 

Orlov: Merete 

Referent: Berit 

 

Dagsorden: 

 

Referat fra sidste møde: 

– Berit refererer fra sidste mødes referat 

 

Formanden har ordet 

– Da vi i midlertid ingen har en formand, er der intet at berette. 

 

Siden sidst 

– Der kommer en mand, John fra ANTV og interviewer beboere og Lena d. 15/6 

 

Økonomi 

– Vi er bekymret for udviklingen, da der ser ud til at komme budgetoverskridelser ved 

udgangen af året. Der mangler et punkt i budgettet det hedder 'Solceller', da der har været 

store udgifter til dette og der ikke er sat noget af til det.   

–  

ØB/samarbejdspartnere 

– Sidste år indkaldte Lene Akselsen og Jan Nielsen til møde med Kristian Vind Jensen 

omkring 1-års rapporten. Det vil vi gerne indkalde til igen for at få sagen afsluttet. 

– Efter aftale med ØB har vi haft kontakt med en gulvsliber, da en beboer er kommet til at 

lave huller i gulvet som skulle slibes. Der blev ved nærmere eftersyn af Allan Overgaard 

konstateret, at det ikke kunne slibes da det var et laminatgulv. AO foreslog at vi i bestyrelsen 

skal lave et forslag til ØB/afdelingsmødet til hvordan man kan vedligeholde gulvene. Allan  

kontakter tidl. visevært Tom og forhøre sig om hvad der tidligere er gjort. 

 

Fælleshuset 

– ingen udlejninger i maj 

– Lena/ØB lejer det til Fyns Handikapråd 

– John fra ANTV 

– 3-Parts møde. 

– Jan forslår at vi tager en arbejdsdag og bruger på at rydde op i fælleshuset 

 

Beboerhenvendelser: 

– ikke noget at berette 

 

Daglig trivsel 

– uændret 

 

Nye tiltag 

– der tales om, at vi gerne vil afholde afdelingsmødet kl. 17 på en hverdag, eller kl. 13 i en 

weekend. Pga. beboersammensætningen har vi talt om, at det er rimeligt at afholde mødet i 

et tidsrum hvor de fleste kan holde fokus. Punktet diskuteres fortsat. 

 



Tilflytning/fraflytning 

– indflytning Mehdi 

 

Evt. 

– Solceller 

– Bente har haft kontakt med Kathrine, da der har været solceller der har produceret ml- 

15-20 % mindre end andre. Der har ikke været nogen tilbagemelding, men der har  

muligvis været reparatør på disse adresser. Vi kigger på tallene. 

– Grøn Koncert: 

– Vi har kontaktet Grøn Koncert. Der kommer information i beboernes postkasser inden 

længe. 

 

Kalender: 

– onsdag d. 28/6 fælles rengøring og oprydning i fælleshuset kl. 13. 

– Næste bestyrelsesmøde: 5/7-17 kl. 18 

 

Referatet er læst højt og godkendt 

 

 


