
Ref. af afdelingsbestyrelsesmøde i afd. 8, 14. november 2017 

Til stede: Helle, Karen, Erik, Astrid. Ref.: Astrid. 

 

0. Meddelelser. 

Karen meddeler, at hun mandag den 20. eftermiddag har en aftale med Grethe på kontoret om at 

blive undervist i kasserer-hvervet. 

Erik meddeler, at han indtil nu har haft mange udlejninger af værelserne. Han anvender af disse 

midler til at købe ting vedrørende værelserne, bl.a. en ny telefon. Pr. 1. januar flytter Erik midlerne 

over i ”Karens kasse” og får udlæg af hende ved behov. Erik understreger, at han synes, vi SKAL 

levere en bon for indkøbte rundstykker og få dækning. – Fremover bliver lejeindtægterne overført 

kvartalsvist. – Vil man leje værelse, henter man selv nøglen hos Erik, betaler kontant, får kvittering, 

og afleverer igen nøglen hos Erik efter endt lejemål. 

Erik meddeler, at det er kutyme, at vi får en flaske vin som jule-gratiale, bestyrelsesmedlemmerne, 

suppleanten og varmemestrene. De otte flasker har han indkøbt. 

 

 

1. Referat ang. YouSee. 

Da det har vist sig tæt på umuligt for Erik at klage til YouSee via deres mail, har han i stedet sendt 

et brev til firmaet. (Måske er der plads til at ophænge dette i udhængsskabet til generel orientering 

til beboerne. Erik ser, om der er plads). 

 

2. Nøglesystem – tre tilbud ved Per Sørensen. 

Afventer tilbagemelding fra P.S. 

 

3. Maling af opgangene 3 og 5. 

Når malerne er færdige med nogle udendørs opgaver, påbegynder de opgangene hos os. 

 

4. Julearrangementet. 

- er i de bedste hænder hos Karen og Erik. Snart får vi alle en invitation i postkassen. 

 

5. Flensborg-tur. Lørdag den 16. dec. 2017. 

Aftalt med ”Bus-Bjørn”: Afgang fra butikstorvet kl 8.00. Hjemkomst ca. 18, måske senere.         

Pris 100,- for beboere. Man kan invitere gæster med til en pris af 150,-.  Tilmelding og betaling 

lørdag den 2. dec. kl 11 – 12. Ligeledes søndag den 3. dec. kl. 11 – 12.  Der kommer opslag i alle 

opgange snart. 

 

6. Velkomst til nye beboere. 

Vi vil igen forsøge os med den model, hvor vi hvert kvartal inviterer de senest indflyttede til en 

times møde i bestyrelses-lokalerne kl. 17. 

Astrid vil gerne lave invitationerne og dele rundt. Første mulige møde bliver i januar 2018. Vi 

fastlægger ved mødet i december både dato og hvem der deltager af os. 

 

7. Eventuelt. 

Vi synes, det var en god ide at få endnu to udhængsskabe sat op. Drøftes v. næste møde. 

 

Næste møde 12. dec. 2017 kl  10.00. Helle har brød med. 

 

 


