Referat fra bestyrelsesmøde, afd. 1 - Præstehaven
onsdag den 17. august. 2022 kl. 19:00
Tilstede: Susanne J, Margit og Lone
Afbud fra: Susanne T

1. Beboerhenvendelser
Ingen
2. Forberedelse til beboermødet
Vi har været til budgetmøde, ingen bemærkninger.
Margit bestiller selskabslokale.
Susanne indkøber mad og drikke.
Lone tager referat.
Margit styrer beboerlisten.
Susanne J fremlægger budget.
Bestyrelsen mødes kl. 18:00
3. Nyt fra afdelingen
Vi har indkøbt en hjertestarter sammen med afd. 2, blomsterhandleren og tandlægen. Der er et par
ledige pladser på hjertestarterkurset som afholdes i afd. 2´s selskabslokale tirsdag den 30. august
kl. 16:30 – Ved interesse sendes en mail til formanden i afd. 2 på Mogens.lykkes@gmail.com senest
den 26. august.
Vi har tre sække med uafhentet tøj fra vaskekælderen, det kan afhentes efter aftale eller
umiddelbart efter beboermødet den 13. sept. Tøj der ikke er afhentet senest efter beboermødet
bliver sendt til genbrug.
4. Til/fra driften
Der har været vand i kælderen som vi havde skadesservice ude at kigge på da det blev opdaget en
søndag. Der er nu opsat en affugter.
Det er problematisk at vores storskrald til tider står på gaden weekenden over, ligeledes ser det ud
til at alle blot stiller storskrald på gaden. Vi henstiller derfor til at vores beboere ALTID henstiller
storskrald i storskraldsrummet, med mindre andet er aftalt med Rino.
5. Til/fra administrationen
Der er /har været sygemelding blandt driftspersonalet. Det kan ikke nytte noget at vores
driftspersonale skal rende så stærkt at det går ud over deres helbred. Vi ved nu at der kommer flere
mandetimer til at hjælpe ved ferie, sygdom mv. men det løser ikke nødvendigvis problemet hvis der
ikke bliver sat ind med holdbare løsninger for personalet.

Vores hække ved grill-pladsen og ved rundellen ved Præstevangsvej 4 er fuldstændig vokset til og
er nu helt uden form og i øvrigt alt for store, græsset er ikke slået og vores nye rosenbuske ved
opgangsdørene er ikke holdt.
6. Nyt fra formanden/Repræsentantskabet
Intet, afventer repræsentantskabsmøde.
7. Til- og fraflytninger v./Margit
Indflytninger 2 ungdomsboliger
Indflytninger 1 almen
8. Evt.
Ref. Susanne J

Hjertestarter kursus
Den 30. august kl. 16.30
Østjysk Bolig giver sandwich og drikkevarer til alle deltagere
Vores nye HJERTESTARTER er placeret på nord gavlen af den blok, som
indeholder børnehaven og selskabslokalet.
Kurset afholdes af certificeret instruktør, med mange års praktisk erfaring, og
kommer fra vores leverandør af hjertestarteren.
Varighed:

4 timer

Målgruppe:

Alle kan deltage

Antal:

Max. 16 deltagere

Sted:

Selskabslokalet Præstevangsvej 10 A, her

Sprog:

Dansk, Engelsk

Afholdelse:

Gennemføres med både praktik og teori.

Kursusbevis:

Udstedes, incl. Undervisningsmateriale og
Førstehjælpsbøger
KURSUSINDHOLD:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Førstehjælpens 4 hovedpunkter
Overlevelseskæden
Kontroller bevidstheden
ABC- principperne
Stabilt sideleje
Hjertelunge redning (HLR)
Brug af HJERTESTARTER
Fremmedlegeme i luftvejene
Stroke

Tilmelding: Senest fredag den 26. aug. (”først til mølle”)
til Mogens Lykke Sørensen (best. fmd. afd. 2)
Mail: mogens.lykkes@gmail.com SMS: 3054 5985

