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Referat af bestyrelsesmøde i afdeling 39, Mallinggårdsvej, onsdag den 4. maj 2022 
 
Til stede:. Morten Andersen, Uffe Hansen, Viggo Christensen og Vivi Gotfredsen 
 
Mødeleder: Vivi Gotfredsen 
 
Referent: Vivi Gotfredsen 
 
 
DAGSORDEN 
 
Ad pkt. 1: Henvendelse fra beboer 
Vi havde besøg af en beboer og vi besvarede de spørgsmål vi kunne. Det vi ikke kunne svare på 
undersøger vi og vender tilbage med svar til vedkommen. 
 
Ad pkt. 2: Aktiviteter 
Den 20.03.2022 havde vi affaldsindsamling, hvor de beboer, der mødte op, startede med at gå 
rundt i afdelingen og over ved skoven. Vi mødtes derefter i fælleshuset, hvor vi fik kaffe og kage. 
Bankoaften var en stor succes, hvor der var både var gamle og nogle nye ansigter. Vi planlægger et 
sommerbanko den 14.06.2022, så sæt endelig kryds i kalenderen. 
Den 01.05.2022 var der fællesspisning, hvor tilmeldingen ikke var så stor. Vi har hørt at en af 
grundene kunne være at man skulle medbringe en ret. Da det var et forsøg vil vi prøve igen på et 
senere tidspunkt og bestille maden udefra mod et beløb. Men dem der havde tilmeldt sig, havde 
en dejlig dag hvor vi alle hyggede os: 
 
Ad pkt. 3: Bygningsgennemgang  
Vi har haft bygningsgennemgang. Der vil blive lavet følgende: 
-Storskraldskuret vil blive udskiftet så det passer til den nye måde at sortere på samt hegnet 
dernede vil blive udskiftet. 
-Der vil blive lappet asfalt, da det ikke er så dårligt at det er nødvendig skifte alt sammen. 
 
Ad pkt.4: Eventuelt 
Der var ikke noget under eventuelt. 
 
 
Det vil være muligt at møde op fra 18 til 18.30 inden bestyrelsesmødet, hvis man har noget man 
gerne vil tale med bestyrelsen om. 
Er det noget der ikke kan vente er man velkommen til at sende en mail eller sms, og vi vil vende 
tilbage så hurtig vi kan. 
 

NÆSTE MØDE: Onsdag den 01.06.2022 
 
 
 


