
Referat 

Bestyrelsesmøde torsdag d. 3. oktober 2019 kl. 19.00 

Tilstede: Kate, Tove, Kim og AnneMette 

Fraværende: Anne 

1. Orientering (fortrolig) 

2. Forretningsorden  

Vi beholder de nuværende forretningsordener uden ændringer. 

3. Evaluering af afdelingsmødet 

Vi synes det gik rigtig godt med mødet. Der var ikke en masse brok, og aftenen forløb helt efter 

planen. Administrationen roste også vores aften. 

4. Aktiviteter det kommende år 

Banko bliver 3. november 2019 

Julefrokost 18. eller 25. november 

Vi snakkede lidt om muligheden for at igangsætte nye aktiviteter i afdelingen. Selvom der ikke altid 

er opbakning til de ting vi laver, kan der være forskellige grunde til det. F.eks. at de ting vi har lavet 

ikke er det vores beboere har lyst til. Vi har derfor aftalt at lave et opslag til beboerne, hvor de kan 

smide en seddel i formandens postkasse, hvis der er ønsker om en aktivitet. Hvis der kommer nogle 

ønsker, så vil det blive drøftet om vi skal prøve det af. AnneMette laver seddel til opslagstavler. 

5. boli.nu 75-års jubilæum 

boli.nu bliver 75 år i november. I den forbindelse bliver der lavet et jubilæumsblad, som bliver 

omdelt til beboerne i alle afdelinger. Her vil der være en artikel om hver afdeling. De har været og 

lave interview og tage billeder af Kate i afdelingen.  

6. Tidspunkt for fremtidige møder 

Da Anne ikke er her, laver vi først en plan for kommende bestyrelsesmøder på næste møde, hvor vi 

alle forhåbentlig er med.  

7. Status på info-punkter 

Vi er ikke nået så meget videre. Kate har fået oplysninger og tilladelse fra Vasegårdens vicevært til 

at vi kan skrive om leje af garager. 

8. Eventuelt 

- Gæsteværelset har fået nye senge, og der er blevet gjort hovedrent. Så nu er der bare super 

lækkert når vi har gæster. 

- Vi drøftede vicevært-ordningen og har aftalt at vi gerne vil have et møde med Lübecker og den 

nye tekniske medarbejder, som har ansvar for vores afdeling.  

 

Næste bestyrelsesmøde: 

Mandag d. 4. november 2019 kl. 19.00 

 

 

 

 


