
Afdelingsbestyrelsen afd. 42 

 

 

Referat af afdelings bestyrelsesmøde den 17. november kl. 12.30 i fælleshuset.  

 

Tilstede var: Jytte Villholth, Inge Petersen, Per Knudsen  & Preben Ørbæk  

Grundet sygdom var der afbud fra Bjarne Larsen  

 

Dagsorden for bestyrelsesmødet er: 

1. Afdelingen siden sidst. 

2. Juletræ, pynt etc. 

3. Julefrokost etc. 

4. Eventuelt  

5. Næste bestyrelsesmøde 

 

Afdelingen siden sidst: 

Den nyvalgte formand Jytte Villholth bød os alle velkommen til det første møde med hende, hun havde 

brygget kaffe. 

Jytte havde haft en snak med Bjarne Larsen der er kommet hjem igen, men han er ikke helt rask, så vi 

freder ham til efter Nytår med arbejde og håber han så er klar til sin nye post.  

Jytte fortalte at der på afdelingens budget stadig henstår ca. 7.500 kr. som vi kan bruge til indkøb af 

forskellige ting som vi mangler i huset. På bestyrelsens budget er der ca. 5.300 kr. for begge beløbs 

vedkommende er det for resten af året. 

Jytte fortalte at hun havde haft en god snak med Janne Hæstrup om overdragelse af formands hvervet 

og hun har erhvervet sig de mest relevante papirer, der følger med det nye job. 

Jytte har været det hele igennem i fælleshuset og hun har dannet sig et indtryk af hendes nye hverv, 

tanker på hvad man som formand har planer om. Det blev et interessant møde som jeg herunder vil 

berette om og vi var meget igennem. 

Inge og Jytte var enige om at der i køkkenet manglede nogle hvide porcelænsfade og hvide skåle så det 

skal vi have købt, nok i IKEA. Endvidere var der forslag til at man investerede i nogle krus som vi kunne 

bruge som suppleant til vore små kaffekopper, der er flere der hellere vil have et krus kaffe. Jytte står for 

indkøb. 

Juletræ og pyntning etc. 

Igen i år skal vi have juletræ rejst nok den 22.11 og Per fortalte at det job var tilegnet Frank, der sørger 

for det hele. Jytte eller Per kontakter Frank. HUSK der er gløgg og æbleskiver den 24. november kl. 16.00. 

Indenfor i forgangen har vi tidligere år haft et juletræ med lyskæde. Når det har stået der nogle dage 

tørrer det ud og det har Jytte et forslag til hvordan vi kan løse. Jytte fortalte at de havde fundet nogle 

gamle mælkejunger og i dem kunne man sætte en anden grantype og det gode ved disse junger er at 

grannene kan stå i vand. Det prøver vi så i år. 



Julefrokost: 

Igen i år skal vi have julefrokost. Jytte har indhentet tilbud forskellige steder fra og er endt med at de 

billigste og bedste vi kunne få var fra Lokalcentret i Sabro. Pris pr. kuvert 100,00 kr. Der er jo delvis 

selvbetaling på kr. 50,00 pr. person. Der serveres som sagt buffet og der vil være kaffe og småkager. Vi 

ser gerne om nogle af beboerne ville være behjælpelig med bordpyntning, også ved fremtidige 

arrangementer. Der er tilmelding til såvel julefrokost som juletræstænding mandag den 21-11-22 fra kl. 

11-12 

Eventuelt: 

Her gik snakken bla. på hvad vi skal gøre med lyddæmpning i fælleshuset. Vi har tidligere få 2 tilbud på at 

få det lavet, men det ene firma er gået konkurs. Begge tilbud er 2 år gamle så vi skal have os et nyt. Det 

kunne være tømmerfirmaet der for nyligt har været her at opsætte nye aftrækshætter. Jytte kontakter 

Mogens Truesen fra Almenbo for oplysninger om hvordan vi kommer i kontakt med firmaet. Mogens har 

jo tidligere været inddraget i dette med støjdæmpning. Jytte vender tilbage til bestyrelsen senere. 

Vi har aftalt at vi fortsætter med fællesspisning. Næste arrangement er i februar, (info senere.) Jytte og 

Ninna vil gerne stå for madlavningen fremover og vi håber der blandt de øvrige deltagere vil være nogen 

der bliver der bagefter til oprydning og rengøring, det er ikke rimeligt at det hænger på bestyrelsen og 

dem der laver maden. 

Der blev snakket om man skulle indkøbe kunstigt stearinlys til bordene, de kan tændes og slukkes med 

en fjernbetjening. Jytte indkøber.   

Ved næste årsmøde skal vi have ændret vore husordens reglement, bestyrelsen arbejder videre. 

Der har været talt om ny affaldssortering men den ordning har Århus Kommune trukket sig fra så det 

skal vi ikke bekymre os om lige nu. 

Vi snakkede lidt om hvad Almenbo generelt havde fået ud af at opsige deres ejendomsfunktionærer, det 

var der delte meninger om. Vi er i hvert fald enige om at Frank yder et stort arbejde, og at han har svært 

ved at kunne nå det hele. Der er en del opgaver der halter herunder beplantning af nye hække i tre 

forskellige haver. 

Per og Jytte forestår udlejning og kasserer jobbet  indtil Bjarne er klar. 

   

Næste møde: 

Vi afholder det næste bestyrelsesmøde den 11-01-23 kl. 13.00 såfremt der måtte være behov for det, 

men det er der nok. 

 

DBH 

Ref. Preben Ørbæk   

 

 

 


