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Referat af bestyrelsesmøde i afdeling 18, Venneslaparken og Saloparken 
 

Dato Mandag den 20. 06. 2022 Deltagere Helle, Mette, Birthe, Tom, Kirsten 

Tid 19.00 – 21.00 Fraværende Larry (ferie) 

Sted Beboerhuset Referent Mette 

 

 

Emne Uddybning af emnet Beslutning Ansvarlig 
 

Godkendelse af referater af 
bestyrelsesmøde den 18. maj 
og bestyrelsens møde med 
aktivitetsudvalget den 23. 
maj 2022 

 

De to (lukkede) referater af møderne hhv. 18. maj og 23. maj blev godkendt. Alle 

Nyt fra formanden 

 
Budgetcafé 
 
 
 
 
 
Hvad sker der i 
afdelingen? 
 

Budgetcafémødet hos DOMI den 13. juni var meget positivt. Nyt forenklet koncept 
blev fremlagt. Konceptet har en mere pædagogisk tilgang med bl.a. illustrative 
billeder/ikoner. Nogle konti er blevet lagt sammen. Planen er, at bestyrelsen fremover 
selv skal fremlægge budgettet på afdelingsmødet. Dog ikke i år, hvor Preben 
fremlægger. Individuelle budgetmøder er stadig en mulighed. 
 
Forslag om økonomisk tilskud til brug for beboeraktiviteter skal udarbejdes og 
fremsættes som forslag på afd. mødet. Helle laver udkast og sender rundt til 
gennemsyn. 
 
De nye udlejningspriser skal godkendes på afdelingsmødet. Helle laver et samlet 
forslag.  
 
Kirsten undersøger hos serviceafdelingen, hvordan vi smartest kan håndtere 
nøgleproblematikken i forhold til udlejning og opdeling af lejemålene. 
 

 
 
 
 
 
 

Helle 
 
 

Helle 
 
 

Kirsten 
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Forberedelse til 
afdelingsmødet den 
12. september 

Hvad skal der bestilles/købes 
ind? 
 
Hvem gør hvad? 
 
 

Kirsten bestiller mad ved Bondes mad (en gryderet). 
Kirsten køber sødt til kaffen og kaffebønner. 
Mette køber øl, vin, vand. 
Vi får kaffe, når selve mødet starter. Tom laver kaffen. 
Borddækning søndag den 11. september kl. 16.00 - Helle, Birthe, evt. Mette 
Helle beder aktivitetsudvalget om at rekruttere beboere, der kan hjælpe med 
oprydning tirsdag formiddag. Tom er tovholder på oprydning. 
Helle sørger for rengøring onsdag. 
Tom sørger for at medbringe grej til hørehæmmede: teleslynge, højtaler og to 
mikrofoner. 
Bordopstilling: Lange borde. Ingen duge. 
Preben medbringer projektor. 

Alle 

Hvordan skal bestyrelsen 
arbejde fremadrettet?  Bestyrelsen diskuterede den fremtidige arbejdsform. Alle 

 


