
Referat af afdelingsbestyrelsesmøde 12. dec. 2017. 
 

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

 

1) Meddelelser – herunder ref. fra julehygge-banko-arrangementet. 

Banko var en succes, 35 deltog, der var mange, mange gaver, sponsoreret af beboerne – TAK for 

det! Vi afsluttede kl. 16. 

Helle meddeler, at hendes børnebørn på et tidspunkt på banko-dagen legede og spillede bold på den 

store legeplads, og at der var en person, der havde skældt dem ud og bedt dem spille omme på 

fodboldbanen. Vi finder dette uacceptabelt. Børn skal kunne lege frit her! 

 

2) Information om nøglesystem-tilbud 

Erik har aftalt med Per Sørensen, at diskussionen om låsesystemerne skal ske i januar 2018. Vi 

ønsker mødet afholdt i bestyrelseslokalet. Torsdag skal undgås. Erik får en dato og videregiver til 

os. 

 

3) Brev fra YouSee 

Firmaet har fundet ud af, hvorfra sammenbruddene stammer, og fejlen er rettet. Afsenderen af 

brevet, salgskonsulent Marianne Pedersen, lægger op til et møde med os. Erik prøver at få hende til 

at komme, når vi har ordinært møde den 16. januar. 

 

4) Karen refererer fra kasserer-undervisningen m.m. 

Karen fik overdraget pengekassen. Karen ønsker at kunne have pengene på konto i Nordea i stedet 

for derhjemme. Hun venter at få konto-kortet en af dagene. 

Astrid efterspørger, hvad der sker med de midler, der året igennem kommer til veje ved 

værelsesudlejninger. Bliver de akkumuleret år efter år? Midlerne skal jo kunne bruges til 

nyanskaffelser, rengøringsmidler, rensning af dyner, evt. hovedrengøring etc. etc. Men derfor kan 

det godt tænkes, at beholdningen stiger. (Svaret får vi ved mødet i januar). 

  

5) Busturen til Flensborg – aflyst pga. for få tilmeldinger. 

 

6) Udhængsskabe og opslagstavler. 

Erik har allerede talt med varmemester Kim om at få to nye. Kim bestiller dem ved tømreren. Der 

mangler opslagstavler i opgangene i nr 1 og nr 39. Om dette har Karin talt med Kim, så de kommer 

nok også. 

 

7) Planlægning af velkomstmødet i januar for de ny-indflyttede. 

Helle og Astrid vil gerne stå for det – måske også Karin. Dato 16. januar kl. 17 – 18. Astrid laver 

invitation og lægger i folks postkasser. 

 

8) Evt. 

Til generel orientering: Lokalerne, der tidligere husede ”Hyggeren” – under lejl. 31 – kan lejes til 

fester og møder til en pris af 200 kr (for beboere i Tranekærparken) og 400 for udefra kommende. 

Erik Mårtensson står for udlejningen – tlf.: 24459763. TK 29, 2. tv. Fortrinsadgang for beboere. 

 

 


