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Referat af bestyrelsesmøde i afdeling 39 onsdag den 5. oktober 2022 
 
Til stede:. Morten Andersen, Uffe Hansen, Lone Nielsen, Bente E. Sørensen og Vivi Gotfredsen 
 
Mødeleder: Vivi Gotfredsen 
 
Referent: Vivi Gotfredsen 
 
 
DAGSORDEN 
 
Ad. pkt. 1: Afdelingsmødet 
Vi byder Lone og Bente velkommen i bestyrelsen. Vi snakkede om hvad der var sket på 
afdelingsmødet. Vi syntes det forgik i god ro og orden. 
 
Ad. pkt. 2: hække 
Vi har gået markvandring med de grønne mænd, og snakkede om hvad der skulle laves henover 
vinteren. 
Da der ikke sidste år blev klippet hække ned i de mål, der er vedtaget, vil det blive prioriteret først. 
Det blev også besluttet, at de planter der vokser på vores søjler skal klippes ned, da de skader 
vores bygninger. De bliver ikke fjernet, men klippet så de kun vokser på søjlen. 
 
Ad. pkt. 3: Aktiviteter 
Vi planlagde aktiviteter for resten af året. 
Mortensaften - julebanko - julefrokost  
Der kommer indbydelser og tilmeldingssedler ud. 
 
Ad. pkt. 4: Eventuelt 
Bente har kontaktet Aura for at høre, om de vil komme ud og fortælle lidt om hvor man kan spare 
på el, og gøre os klogere på at læse og forstå de oplysninger der kommer.  
De har vendt tilbage med at det har de ikke tid til i år. Hun forsøger at få dem ud efter nytår. Da 
det er noget der har betydning for os alle håber vi at det lykkes. 
 
 
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 2. november 2022. 
 
 
 


