
Referat fra bestyrelsesmøde 8. Oktober 2020


Tilstede: Rigmor, Lise, Erik, Henrietta, Birgitte, Jan og Karin


Dagsorde:

	 1. Dart og billiard

	 2. Kontokort i Nordea 

	 3. Driftsamarbejde

	 4. FAB mødet

	 5. Julefest

	 6. Havevandring

	 7. Evt.


Ad 1

	 billiard bordet skal ikke flyttes, så rum 2 skal ikke bruges.

	 Mangler projektør, generel lys.  Tavle til scoring. Søger om et rådighedsbeløb på 3000 kr. 

	 Beløbet er bevilliget.

	 Vil gerne holde indvielse, når rummet er færdiggjort. Hvad gør vi med aftrædelses 

	 muligheder. Da den samme nøgle passer til Tranen, kan toiletterne der bruges hvis Tranen 	
	 ikke er 	udlejet/udlånt. Det er brugeren af billiard/dart rummet, der selv holder øje med det.

	 Man opfordres til at anskaffe en elektronisk scoretavle.


Ad 2

	 Der er endnu ikke anskaffet et kontokort til vores konto i Nordea. Erik har en aftale med 		
	 Finn (fra administrationen), så vi regner med at dette er løst til næste møde. Aftalte at

	 Erik sætter penge ind hver 3. måned.


Ad 3

	 Hvad laver de forskellige varmemestre?

	 Hvilke kompetancer har de andre varmemestre, som kan bruges i de forskellige 		 	
	 afdelinger?

	 Flad struktur? Er det hensigtmæssigt?

	 Tilkald uden for arbejdstiden? Beboere har oplevet, at nogle varmemestre er blevet rent

	 ud sagt tossede, når man ringer uden for arbejdstiden.

	 Vi må have en afklaring på, hvad der er for procedurer, når feks et vandrør springer 	 	
	 udenfor arbejdstiden.


Ad 4

	 Til FAB mødet denne gang skal der tilmeldinger til pga Corona. Vi kan max være 25.

	 Hvis der er flere tilmeldinger aflyses mødet. Forplejning tapas, vin, øl og vand. Selvfølgelig 	
	 også kaffe og te

	 Rigmor sørger for at få sendt en indbydelse til 25. oktober kl 17.


Ad 5

	 Julefest afholdes 28. november kl 14. Tilmelding er nødvendig pga Corona. Udover 	 	
	 bestyrelsen er det de første 25 personer, der har tilmeldt sig, som kan deltage.

	 Se opslag i opgangene.


Ad 6

	 flg punkter er udsat til næste møde

	 	 kælderrydning

	 	 støvsugning af kældrene

	 	 yousee’ prisstigning


Referant	 	 	 	 	 Karin


Næste møde 5. november 2020 kl 17-19


