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DAGSORDEN 

Afdelingsbestyrelsesmøde d. (02.11.2022) kl. 19 i Fælleshuset 

 

Valg af referent:  

Kasper 

Mødedeltagere:  
Kasper, Lene, Sif, Didde, Mogens, Jonas og Ellen 

Godkendelse af referat fra mødet d. (dd.mm.åååå) 

 

Punkter til drøftelse og beslutning: 
 

- Fedtebrød! Hvordan smager de? DEJLIGT! 
 

- Torben? -  Intet nyt? 
 
 Vi prøver at få et fyraftensmøde en mandag.  

 
- Repræsentanter fra Ungdomsboligerne: 
- Terasser ved ungdomsbolig 
- Kan vi selv fjerne dem? 
- Ungdomsboligerne tager det op til næste møde. Det ligger desværre først i September 2023. 

Bord/bænkesæt kan sagtens fjernes uden det store postyr. 
- Der er lagt mærke til, at de samme ”typer” hænger ud i cykelskurene. Vi tipper politiet så 

meget som muligt – så håber vi på at problemet forsvinder. 
- Ungdomsboligernes mulighed for brug af fælleshuset 
-  Det har de allerede – 2 gange om året til fællesfest i weekenderne. Der er mulighed for at 

leje den i hverdagene til 500kr. Det er inklusiv rengøring! 
- Ungdomsboligernes bestyrelse deltager i 2 møder med os om året. Første møde er i 

Februar. 
 

- Seddel til ophæng I Madam Skrald 
- Vi udsætter den for den frygtelige Jule-test.  
- Vi laver en Madame Skrald Gruppe på facebook. 
- Lærke Ditlevsen (ungdomsboligerne Admin) – Didde Admin. De finder ud af at oprette 

gruppen i fællesskab – Pisse fedt! 

 

Didde tager over som Kasser. Dejligt! Sif sender skemaer til Didde. 

Opfølgning på opgaver: 

- Udskiftning af plexiglas. Der mangler muligvis stadig et glas. Mogens Har haft pinden. Der mangler 
ingen. Det er dejligt.  
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Henrik har et udestående på 700kr – Han skal kontakte Didde og sende faktura/kvittering til hende, 
så vi kan få afviklet dette. Mogens snakker med ham. 
 
- Parkeringsvagter skal på banen igen. Kasper har opdatering. 
 - De er nu blevet gjort opmærksom på problemet og vil prøve at ændre besøgstiderne. 
 
- Opsætning af askebægere. Er ankommet, skal bare skrues i. Kasper har skruer og skruemaskine 
med.  
 
Fremadrettet skal vi kræve lidt mere af Torben. 
 
 
Nyt fra udvalgene? 

- Velkomstudvalg? 
 Har lige været på tur – Det var fedt. God stemning. 

- Aktivitetsudvalg? 
 Inkludere ungdomsboligerne mere. 
 Halloween – Aldersopdeles lidt mere næste år – Det var pisse fedt! 

Eventuelt? 

Beboer henvendelse – Sidste fest, der var ikke ryddet ordentlig op. Det var noget svineri!  
 
Repræsentantskabsmøde: Vedtægtsændringer, der kunne ikke stemmes. Der stemmes på det 
ekstraordinære møde d. 14 november.  
 
Julefrokost? Hvad gør vi?  
Vi tager en julefrokost den 27/01-2023 

 


