
Referat 

Bestyrelsesmøde torsdag d. 11. april 2019 kl. 19.00 

Tilstede: Kate, AnneMette, Tove, Anne og Kim 

Fraværende: ingen 

1. Orientering - Fortrolig 

2. Faldunderlag på legepladsen 

Da vi købte legeplads og valgte faldunderlag, var vi klar over at der ville være en årlig opgave 

med at få løftet og rystet måtterne. Vi valgte det i samarbejde med Jens Morild, hvor vi havde 

regnet med at kunne lave aftale med Ledon om at de kom og gjorde det en gang om året. Dels 

fordi det ikke er en opgave for vores viceværter og dels fordi vi mente de jo måtte være de 

bedst egnede til opgaven, når det var dem der havde lavet legepladsen. Det lykkedes ikke at få 

lavet en sådan opgave, og derefter fik vi ikke lavet andre aftaler omkring det. Nu er det 2 år 

siden at legepladsen blev bygget og måtterne har endnu ikke været løftet og rystet, sådan som 

de skal 1 gang om året, efter forskrifterne. 

Jens Morild er netop stoppet som teknisk chef, så ham kan vi ikke drøfte problemet med. Kate 

foreslår at hun taler med Per Skau, som er ny teknisk chef og øverste ansvarlige for alle 

afdelinger (der er endnu ikke ansat nogen ny til at varetage vores afdeling). Det er der enighed 

om er en god ide, så Kate vil tage kontakt til ham og høre hvad han siger.  

3. Banko evaluering 

Der kom ikke så mange til banko denne gang. Fra start var der kun tilmeldt en enkelt beboer, 

men der blev lokket lidt flere med, så der var nogle stykker. Hvorfor der ikke var mange 

tilmeldte, kan der være flere grunde til. Det kan være datoen, at indbydelsen blev delt tidligere 

ud end normalt eller noget helt tredje. Vi er blevet enige om at vi giver det en chance mere til 

jul, men hvis der igen er manglende opbakning til arrangementet, så vil vi ikke fortsætte med at 

holde banko.335,- 

4. Status på info-punkter 

Vi er ikke nået længere. 

AnneMette bad om at få dem tilsendt igen, da hun ikke kunne finde dem i sin mail boks. Kate 

sender til hende.  

5. Eventuelt 

a. Kommende tider for bestyrelsesmøder: 

Vi har aftalt kun at afholde et bestyrelsesmøde mere inden sommerferien, hvor vi bestyrelsen 

holder fri. Det bliver torsdag d. 6. juni 2019 kl. 19.00. 

b. Senge i gæsteværelse 

Tove spurgte hvordan det så ud med nye senge i gæsteværelse. Kate har aftalt med Jens Morild 

at de skulle indkøbes, men om det er i gang, nu hvor han er stoppet, vides ikke, så det 

undersøger Kate. 

c. Askebægre ved indgange 

Der var en mindre brand i askebægret ved indgangen i nr. 17 fredag d. 5. april. Da dette som 

regel kun sker hvis et askebæger er godt fyldt, vil bestyrelsen derfor gerne vide hvor ofte de 

tømmes. Kate tager derfor kontakt til viceværter for at få svar på dette.  

 

 



Næste bestyrelsesmøde: 

Torsdag d. 6. juni 2019 kl. 19.00 

Husk kalender ! 😊 

 


