
Bestyrelsesmødet den 13/11 2018 
 

1. Formalia 

- Valg af dirigent og referent 

Erik er referent og Michelle er dirigent. 

 

- Godkendelse af referat og dagsorden 

Enstemmigt vedtaget 

 

2. Evaluering af Halloween-festen 

- Fremmøde, oprydning, forberedelse, udklædning  

Stort fremmøde, masser af nye ansigter, 20-25 mennesker i alt. Vældig positivt. 

Gulvet klistrede, bliver løst fremadrettet med stærkere rengøringsmiddel. 

Forberedelse kan sagtens ske i bedre tid, både mht. generel forberedelse og invitationer. Dette 

bliver husket til fremtidige halloween-fester. 

 

3. Julefrokost   

- Indkøb, mad, pynt, invitationer  

Festen foregår den 8. december kl. 19, bestyrelsen mødes 17.30. 

Martin, Søren og Line H. køber ind. 

Invitationer er ude senest 2 uger før: Lørdag d. 24. november. 

o Line H. laver Facebook-invitation 

o Line S. laver papir-invitation. S.U. Fredag d. 30 november, til mad. 

Mad bliver bestilt fra Meny: Pålægsmænd. Allergener og specielle hensyn skal krydses af ved 

tilmelding gennem papirinvitation. Søren bestiller, Martin henter. 

Der er i forvejen nogen som laver Julehyg den sidste søndag i November. Primært julebag, kan 

med stor sandsynlighed kombineres med oppyntning til julefest og generelt december. Asbjørn 

forhører sig. Asbjørn tager også initiativ til at købe pynt ind, hvis der bliver grønt lys. 

Oprydning foregår søndag d. 9. klokken 12. 

 

4. Køb af ny kalender til fælleshuset  

Lene Willis har tidligere sørget for kalender. Vi håber det samme vil ske for kalenderen 2019. 

 

5. Folk er begyndt at holde på brandvejen, hvad gør vi? 

Foreløbigt bliver der skrevet et opslag inde på gruppen, som informerer folk om brandveje og lign., 

incl. En info om at det bliver strammet op, hvis det ikke forbedres. Erik skriver den besked. 

 

6. Samarbejde med pædagogerne fra boligtilbuddet  

- Rengøring og vedligeholdelse 

- Fællesmøder    

- Gulvet klistrede stadig, hvad gør vi ved det? 

Michelle arrangerer et møde omkring januar.  

 



7. Frelsens hær genbrugscontainer   

Forespørgslen bliver videresendt til Allan fra ØJB, hvis Allan tænker det er en god idé, går vi videre 

med det. 

 

8. Eventuelt? 

- Michelle forhører sig om nyt omkring de nye terrassedøre der skulle have været i 2018. 

- Skabslåse i fælleshuset er blevet ødelagt – Pædagogerne er blevet informeret. 

- Asbjørn forhører sig omkring et estimat på forårsløg, til forskønnelse af området. 

- Sagen omkring billardbordet tages op igen næste år. 

- Lene W. må gerne kontakte Søren angående forsikring.  

 

9. Nyt møde 

Tirsdag d. 15 kl. 18. 


