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Godkendelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde 

 

Siden sidst 

 

Fælleshuset 

Vi har besluttet at få monteret en markise over en del af terrassen. Jan S. Christensen 

står for indkøb. Foreningen betaler. 

 

Terrasse 

Ved jorden mellem fælleshuset og nr. 116 bliver der lagt fliser. Dette område kan så 

bruges til opbevaring af legematerialer eller eventuelt grill som indkøbes snarest. 

Sidsel og Kent står for indkøb af legematerialer, Jan for indkøb af grill. 

 

Udlån af fælleshuset 

Ved akutte behov, hvor fælleshuset i forvejen ikke er udlejet, er det muligt at kontakte 

Inge (have 95) for lån. Dette lån koster 150 kr. og kræver yderligere en oprydning og 

rengøring.  

 

Fællesarbejde 

Vi vil, så vidt muligt, melde ud hvad opgaverne til næste fællesarbejde runde vil 

indebære. Dette vil ske i bestyrelsesmødereferaterne – altså dem der skal på 

fællesarbejde onsdag den 11. juli, vil kunne læse arbejdsopgaverne i referatet fra 

bestyrelsesmødet tirsdag den 5. juli. 

 

Fælles dag i fælleshuset 

Lørdag den 16. juli er der banko i fælleshuset. Dette arrangement vil bestyrelsen 

gerne ”hægte sig på”, hvorfor vi gerne vil invitere til morgenmad kl. 10 og fællesgrill 

kl. ca. 18. Til spisning vil blive serveret helstegt pattegris med tilbehør. Mellem 

morgenmad og grill gentager ”Duer & Dart” succesen med banko. 

 

Pris for pattegris med tilbehør vil være; 40 kr. pr. person. 

Morgenmad er ganske gratis. 

 



Yderligere information om dette fantastiske arrangement følger. 

 

Beskeder til foreningen/bestyrelsen 

 

Vi modtager ofte beskeder pr mail fra folk som har spørgsmål til foreningen generelt, 

til bestyrelsesarbejdet, privat sager m.m.. Disse mails vil for fremtiden bliver besvaret 

af Mie, som dog vil videresende disse mails til foreningens øvrige 

bestyrelsesmedlemmer, hvis indholdet skulle være relevant i forhold til hver enkelt 

medlems ansvarsområder. 


