
 

Afd. 20, Vestergade 

Bestyrelsesmøde 28. aug. 2019 kl.16 

 

 
 

Siden sidst 
Henning har undersøgt mulighederne for opsætning af solceller.  

Det vil han fortælle os om ved det snarlige afdelingsmøde. 

 

I bestyrelsen er man blevet enige om, at suppleanter fremover deltager i bestyrelsesmøderne.  

Dog uden stemmeret.  

Det gør det nemmere at overtage en bestyrelsespost, hvis det skulle blive nødvendigt (fraflytning, 

sygdom e.l.) 

Det vil blive suppleantens opgave at skrive referaterne (og sikkert også kaffebrygning o.l.  

former for slavearbejder). 

 

 

Eftersyn af foreningens reglement. 

Henning vil hente brochurer hos RenoSyd vedr. sortering af affald, da der er problemer med 

forståelsen/opfattelsen af, hvad man må komme i hvilken container.  

Alle vil få en sådan tilsendt.  

Vi håber det derefter vil blive mere overskueligt at sortere korrekt. 

 

 

Forberedelse af det årlige afdelingsmøde. 

De vigtigste emner til information og debat på afdelingsmødet d. 17.sept. blev diskuteret. 

Det største emne er selvfølgelig økonomien.  

Bl.a. rådighedsbeløbet, som i regnskabet for 2018, står til 9.901,45 danske kroner. 

 

Der vil blive serveret et lettere traktement efter mødet.  

Så tilmeld dig/jer venligst hos Kirsten (tlf.: 29698734 eller mail: kis.ehrhorn@gmail.com)  

senest 10.sept. 

Se desuden den fremsendte invitation.  

 

 

Eventuelt. 

Det er blevet mere smidigt at leje fælleslokalerne.  

Det mærkes tydeligt ved, at flere benytter sig af muligheden.  

Dejligt, at kunne invitere hele familien på én gang.  

Og dejligt ikke at skulle dele hovedpude med svigermor. 

 

Der har det sidste års tid været flere ind- og udflytninger.  

Vi håber de nye naboer vil føle sig godt tilpas her mellem skoven og havet.  

Et bevis på, at her er rart at bo er, at mange er flyttet - men blot for at flytte ind igen - i én af de større 

eller mindre lejligheder i bebyggelsen. 

 

Igen i år skal vi huske give vores “grønne mænd” stor ros for at holde udearealerne velholdte  

og smukke. 

 

 

 

Venlig hilsen fra bestyrelsen. 
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