
Referat for bestyrelsesmøde  

Dato: 17 juni Kl 19-21  

Sted: Kontoret ved Varmemesterkontoret. 

 

Deltager: Mona, Peter, Bettina H, Mogens Og Kira 

Afbud: Bettina P  

Referent: Bettina H. 

Ordstyrer: Peter. 

- Legeplads, hvad er status på denne.  

- Som mange allerede har opdaget, er klatrestativet med rutsjebanen. Blevet revet ned dagene op til 

Bededags ”Ferien” dette skyldes at den var vurderet til yderst farlig af legeplads konsulent efter en 

gennemgang. Og der var ikke midler samt mulighed for og sikre denne. 

Da det er Varmemesteren og hans Team der har stået for nedrivning, har dette ikke kostet afd. 

Økonomisk.  

- Kommer der en ny legeplads er vi bestyrelsen blevet spurgt om.  Ja vi arbejder på det. 

  

- Status på ny legeplads.  

Vi har besluttet Bettina H. Er tovholder for de kommende møder mm. Der er omkring en ny 

legeplads.  

Vi besluttede også at vi vil undersøge 3 muligheder for legepladser. 

• En legeplads ved søgning af fonde. 

• Betalings legeplads. 

• Sponser legeplads.  

             Grunden til disse tre muligheder er at vi har deadline 1.12.19. 

Der vil snarest blive afholdt et Legeplads møde. Hvor gruppen beslutter hvilken type det skal være, 

for at vi ved hvilke beløb vi skal søge om.  

 

- Hjertestarter/ evaluering af hjertestarter kursus. 

- Vi havde Hjertestarter kursus den 22. Maj. Som var arrangeret af Mogens Poul nr. 12 tidl. Formand.  
Der mødte 2 op fra Bestyrelsen Kira og Bettina H, resten var forhindret, herudover var der 4 beboere 

fra Maglehøjparken der deltog, samt to afbud på dagen.  
- Da Poul Mogens var fader for vores hjertestarter og da han fraflytter Maglehøjparken, er Kira 

Svedstrup ny fader for vores Hjertestarter i Maglehøjparken.  
- Hjertestarteren er placeret på varmecentralen over for Varmemesterkontoret. 
- Vi havde et rigtig godt Kursus, hvor vi lærte om brug af Hjertestarter samt grundlæggende 

førstehjælp. 

- Evaluering af Kvinde hygge  

- Bettina H var vært for aften, Kira og 3 andre kvindelige beboerne. Deltog. Og gav udtryk for dette var 

en super fed idé. Og så frem til gentagelse i Efteråret så man laver sådan en aften to gange om året.  

- samt. Kom der forslag for at lave nogle fælles middage, ved. Fx man to en ret med som passede til 

sin husstand og det blev sat på et fælles bord, samt man havde drikkevare til sig selv.   

- Vi talte også om arbejdsdagen som vil være med til og gøre Selskabslokalet mere attraktiv. Hvilket 

de gerne ville deltage i evt. sammen med familien.  



- Herudover hyggesnakkede vi og grinede og havde nogle dejlige timer.   

 

 

- Evaluering af Herre Hørm.  

- Mogens var vært for aften. Fik hjælp af Jonas (Formandens Mand) og der mødte 3 andre herre 

mødte op.  

- De vil et nyt møde i efteråret. 

- Mandag den 8.7.2019 mødes alle der har lyst til fælles grill, alle tager selv service, mad og drikke til 

sin egen familie. Der kommer opslag op i vaskeriet, af arrangørerne af denne aften.  

 

- Arbejdsdag? (Garderobe samt loft) 

- Vi ser hvornår vi kan få lokalet i slut aug/sep. Dato sender Kira ud til de øvrige bestyrelses 

medlemmer og den dag flest kan, bliver weekenden vi melder ud til Beboerne i Maglehøjparken.  

- Kira undersøger hvad målene er og pris på lister og gipsplader, aftaler køb med Jesper.  

- Værktøj låner vi af varmemester og Kira tager også værktøj med.  

 - Billeder af bestyrelsen, hænges op i infotavler. Efter spurgt af flere beboere. 

- De tilstedeværende blev enige om det er en god ide, at vi har billeder og navn af bestyrelsen. 

Hængt op i infotavler og på vaskeriet. Dem der ønsker billeder, sender et billede til Kira og hun laver 

sedlerne.  

- Indkommende fra beboer. 

Der er kommet en klage over støj fra festlokalerne. Vi har drøftet dette og har snakket om at 

ordensreglementet kan udleveres sammen med nøglen. Og synliggøre reglementet i begge lokaler.  

Varmemesteren bliver informeret om dette.  

- Evt.  

- Kursus dag  

Bestyrelsen var inviteret til den årlige Kursus dag for FAB Bestyrelse. D.24. Maj. 

Der blev undervist i. Grib konflikten før den kommer.  

Fremmødte i Bestyrelsen for Maglehøjparken Bettina H og Kira.  

Dette var et meget givende kursus. 

Næste møde 12.8.19 kl. 19-20:30 

 


