
Bestyrelsesmøde afd. 11 Onsdag d. 12 februar 2020. 

Referat  

Fremmødte: Kira, Bodil, Bettina, Mogens og Peter 

Ordstyrer: Kira  

Referent: Bodil.  

- Fastelavn  

Bestyrelsen mødes kl. 08:30 hvor vi gør kaffe/the klar. Mogens Henter Fastelavns boller. Mens vi andre gør 

klar.  

- Tønde 0-6 år forældre må slå efter deres børn. Men det er børnene der får titlen. 

- Tønde 7-14 år 

- Tønde 15 +++ starter når de to første er slået ned.   

- Kongen er den der slår tønden ned. (minus de to sidste brædder/sikkerhed) Dronningen er er den der står 

bag kongen.  

- Der er ingen ekstra Præmier i år. Da det ikke har været muligt med sponsor som sidste år.  

- Bestyrelsen har besluttet at spørger Peder og Susanne om de vil være dommer for bedste udklædte. Hvilket 

de har takket ja til.  

- Varmemesteren gør klar og handler ind. Kira taler med Varmemester når han er retur fra Ferie.  

 

- Legepladsen  

Vi afventer et Ekstraordinært beboermøde d. 19/2.2020 kl. 19. Omkring ny afstemning. Se evt. indkaldelsen.  

Når/hvis Legepladsen bliver vedtaget og er sat op. Bliver der holdt en indvielses fest for børnene.  

 

- Nyt fra Varmemester.  

 Intet nyt denne gang. 

 

- Indkommende forslag fra Beboer.   

Der er kommet to indkommende forslag de er begge blevet behandlet og svaret tilbage via. brev.  

 

- Fælles spisning.  

Da tovholderen for fælles spisning er trådt ud af bestyrelsen har vi haft emnet oppe om vi skal fortsætte eller 

aflyse de sidste 2 planlagte fællesmiddage. Fra start til nu har der deltaget 11 forskellige lejemål.  

Vi har valgt at der er fælles spisning i Klublokalet Marts og April den første Mandag i måneden.  

Efter følgende da der er flest der kan bliver det hver 1 Torsdag i måneden fra Maj af. Men da der er St. 

Bededag skal der tjekkes op på datoer ellers starter dette fra Juni. Hold derfor øje med Opslags tavlerne da ny 

info om Fælles spisning kommer der.  

 

- Evt.  

Selskabslokalet 1 sal.  

Kira og flere Beboer har forsat en vision om at gøre lokalet mere attraktiv og på sigt nye møbler/tæpper mm. 

Men alt dette koster penge. Så derfor vil vi forsøge og planlægge en ny arbejdes weekend, i sensommeren.  

Nærmer info kommer.  

Sidder du hjemme i stuen med en god/næsten gratis ide. Kom med den enten pr, brev eller dialog ved fælles 

spisning.  

Det skal være os i Maglehøjparken der bestemmer.  

 

Næste møde 23 April. Kl. 19:30  

 

 


