
Refr. Fra afdelingsmødet 20. nov. 2017 

Afbud fra Rikke  

 

1) Velkommen til Jeanette som suppleant, hvor det samtidig blev påpeget at de 

oplysninger man får som udgangspunkt er omfattet af tavshedspligt. Og under alle 

omstændigheder klager/personsager. 

 

2) Renovering af gildesal nr. 26 Pris skal undersøges og gulvet i hele området inkl. 

Gildesalen skal have nyt gulv. Conny og Jytte tager over til Tvis, og vælger 

køkkenmaterialer. Prisoverslag sendes til Lars Bertelsen.  

 

3) Gulvprøver har Kurt N modtaget, og må gerne afleveres til os, så vi kan se hvad der 

tænkes på. 

 

4) Udlejning af nr. 26 skal stoppes, fra hvornår ? der er allerede reserveret noget i januar. 

Lars og udlejning får det planlagt. 

 

5) Vaskerier Lars har arbejdet videre med sagen, lige nu venter vi på forslag fra Bolind. 

DER SKAL VÆRE TO VASKEMASKINER I HVERT VASKERI, oplægget beskriver 1 

vaskemaskine ! 

 

                          Vi i bruger ca. 35000,00 + 48000,00 = 83000,00 hvert år. Til 

service/vedligehold og henlæggelser 

 

                           Besparelsen ved deres oplæg er at de opstiller nye maskiner, vedligeholder, 

service mod en betaling på kr. 10 pr vask og tørretid.   

                           De sætter et betalingssystem op og har udgiften til netforbindelsen. Vi skal 

ikke henlægge til nye maskiner. Når der ligger et tilbud vender vi igen sagen. 

 

6) Gildesal 29 er udlejet: 18+19 november – Alice Pedersen, 17 st th Lørdag den 16 

december – Lene Andreasen, 43 st. th  

7) Gildesal 26 er udlejet: 18+19 november – Michelle Olesen, Vestergade 91 a 2 tv 

Ændring: Vivi Høeberg, har lejet gildesal 26 15-17 december – Denne er annulleret. 

Einar Andersen, har lejet gildesal 29 den 13 januar – Dette ændres til Gildesal 26  

8) Gildesal 29 er udlejet: 4-5 november til Abrhete, Vestergade 89 C 1 tv 2 december til 

Kurt, Hjejlevej 21 st tv  

9) Gildesal 26 er udlejet: 23 december til Bjarne, Hjejlevej 33 1 th 13 januar 2018 til 

Einar, Funder Bygade 4 K 1 

10) Viceværterne bedes flytte om så der er to små bordplader i hver gildesal.  

 

 

11) JULEMIX - Det bliver onsdag den 6. DEC. Kl. 19.00. Opslag i opgangene Jeanette og 

Lene sætter op, og Bente leverer opslag mandag den 27.nov. aften. Strikkeklubben har 

fået besked, og de står for indkøb for afdelingen. Thorvald giver en hånd med mht. 

bordopsætning. 

 

 

12) Div. runde dage der er markeret Keld 50 år Charlotte Veng jubilæum 25 år Anette 35 

års jubilæum  

 

13)  (Offentlig) Beslutning og medfinansiering af nærmiljøprojekt i Langsøområdet. Bente 

orienterede, og så må vi følge med når der kommer nyt. Vores område opfattes IKKE 

som samspilsramt. Hvis noget sættes i gang bør det ske i samarbejde med AAB og 

andre foreninger heroppe. 

 



14) Nye affaldsbeholdere - mere affaldssortering Du skal sortere mere af dit affald hjemme 

hos dig selv. Du får derfor nye affaldsbeholdere. Til gengæld behøver du ikke køre så tit 

på genbrugspladsen. – egentligt udspil afventes, molokker frem for affaldshuse kan 

være en løsning. 

 

15) Kælderdørene bedes justeret, flere af dem lukker ikke. 

 

16) Alle der har garage har modtaget brev som opfølgning på vores afdelingsmøde.  

 

17) Lene spurgte om der under vores råderet kunne oplyses ca. pris på maling af skabe. 

Fere har været oppe og se hos Martin nr. 30. Han kan selvfølgelig sige nej til at få 

besøg. Og vores vurdering er, at de der ønsker det, må spørge på kontoret. 

 

18)  Jytte oplyste at Husdyrkontrakt rettes på nettet.   

 

19) Lene fortalte at indvendig repr. pga. ny dør mangler at blive udbedret, og undrede sig 

over at gammel dørklokke var opsat. Spurgte til hvordan hjemmeplejen ville kunne få 

adgang når nye døre isættes. 

 

20) Næste møde i det nye år, og når der ligger oplæg på de forskellige sager. 

 

Refr. Bente  

 

 


