
Referat af bestyrelsesmøde i afd. Bymosevej, 
3. oktober 2016 

- Godkendelse af referat 
o Godkendt 

- Opfølgning på legeplads (grundejerforeningen) 
o Ikke nået endnu. Det afventes, at Magnus tager initiativet. 

- Tour de Chambre (+;-) 
o Et minus var oprydning (Søren, Ida, Simon og Freja) 
o Folk var glade 
o Bedre fordeling af bestyrelsesmedlemmer til grupperne i Tour de Chambre 
o Vi er nødt til at være bedre til at planlægge tidsplanen, når vi går fra lejlighed til 

lejlighed 
- Årshjul er lavet færdigt 

o Er lavet og lagt op 
- Ryste-sammen-tur 

o Aktiviteten bliver power bowling i 1 time 
 Søren arrangerer og finder ud af mht. spisning 

- Vi skal have taget billede og sendt ind 
o Det bliver når Line er med. 

- Repræsentantskabsmødet: Martin og Søren er blevet indkald af Lene 
o Marting og Søren tager sig om det. 

- Indflytterseddel: Ville det være en god ide at hører om varmemesteren Søren ville give den 
ud når han også afleverer nøgler? 

o Indflyttersedlen skal opdeles således, at det først er på dansk og så på engelsk. 
o Årshjulet skal også sendes til Søren, således at tilflyttere får dette. 
o Simon står for det 

- Brætspilsaften? 
o Lørdag d. 12. november afholdes brætspilsaften. 
o Ida står for det og melder det ud på Facebook. 

- Halloweenfest 
o Budget til Ida: 400 kr. 
o Ida og Freja har lead på at gøre klar og pynte op 
o Alle er med til at rydde op. Simon og Søren kan beklageligvis ikke være med til 

oprydningen. Der opryddes fra kl. 12. 
o Festen starter kl. 20:00 
o Græskarudskæring foregår torsdag d. 27. oktober kl. 19:00 hjemme ved Ida 

 Husk at medbringe knive 
o Martin, Freja og Magnus køber alkohol osv. 

- Nyt møde 
o Mandag d. 7. november kl. 19:30. Spis hjemmefra. 

- Eventuelt 


