
Referat 

Bestyrelsesmøde fredag d. 12. juni 2020 kl. 12.00 

Tilstede: Kate, Anne, AnneMette og Tove 

1. Orientering (fortrolig) 

2. Budgetmøde 

Vi er inviteret til budgetmøde d. 25. juni 2020 kl. 10.30 på administrationens kontor. 

Tove, Anne og Kate deltager i mødet. AnneMette holder ferie, og deltager derfor ikke. 

3. Jubilæumspenge 

I forbindelse med at boli.nu havde 75 års jubilæum d. 6. november 2019, har hver afdeling fået en 

pose penge, med et fast beløb pr. lejlighed, som kan bruges på beboerne. På mødet drøftede vi 

hvad vi skulle gøre med vores penge. Arrangementer er lige nu besværliggjort af corona-krisen, og 

vi ville gerne gøre noget som nåede ud til alle beboere. Derfor blev det besluttet at vi køber en 

æske chokolade til hver lejlighed. 

Anne kontakter Meny, for at lave en god aftale om chokoladeæsker. Kate laver hilsen som 

vedlægges askerne.  

4. Ordinært afdelingsmøde 

Ordinært afdelingsmøde vil i år blive afholdt onsdag d. 26. august 2020 kl. 19.00 Dette aftalte vi via 

mail under corona-krisen. Vi havde egentlig også aftalt at det skulle holdes på Oven Vande, som vi 

plejer, men da vi altid løber ind i diskussioner med dem om maden, da vi gerne vil have stjerneskud 

eller smørrebrød, valgte vi i dag, at vi ville prøve at holde det et andet sted.  

Kate undersøger mulighederne i Sønderparken. Ellers nævnes Fuglsangcenteret som en mulighed. 

5. Formandsberetning 

Da ordinært afdelingsmøde nærmer sig, er det også ved at være tid til at Kate skal skrive 

formandsberetning. Kate har skrevet punkter ned selv, som hun har tænkt skal med, og spørger 

den øvrige bestyrelse om de har noget de synes der skal med. Der tilføjes ikke yderligere punkter.  

6. Banko 

Vores banko i foråret blev aflyst pga. corona-nedlukning. Vi besluttede at vi vil fortsætte banko, når 

corona-krisen gør at vi kan afholde banko uden for mange forholdsregler.  

7. Status på info-punkter 

Nu hvor der har været så meget tid der hjemme under corona, har Kate fået skrevet noget mere til 

nogle af punkterne, og er nået et godt stykke. Den øvrige bestyrelse er enig i, at det skal være Kate 

der skriver det hele, da hun har gode skriveevner.  

8. Eventuelt 

Ikke noget under dette punkt. 

Næste bestyrelsesmøde: 

Dato besluttes efter ordinært afdelingsmøde i august. 

 


