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Bestyrelsesmøde i afd. 44. på Ranunkelvej    
Mandag  den 24. oktober 2022 kl.18.30    

 
Deltager Bestyrelse: Heidi Christensen, Heinrich Pedersen, Susanne Jensen 

Deltager Suppleanter: Jytte Bay   
Afbud:                                                      

                   
                Referent: Jytte 

Referat  : 
 

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde: Skal Heidi Skrive referat frem 
over? Nej . Godkendt  

2. Modtaget Post og Mails: : Der har ikke været meget kommunikation. Info fra Sofia 
Irons. Power point slide fra bestyrelses kursus. Info omkring leje af hus er blevet 
rettet, pris forhøjelse af leje af huset er rettet til fra 300 kr. til 400 kr. leje af 
værelse hævet fra 50 kr. til 100 kr.  

3. Orientering om løbende interne regnskab. : Heinrich: Der har ikke været så mange 
udgifter.  

4. kontoudtog 3. kvartal:  Det ser fint ud. 
5. fliser gavl nr. 75: Det er vedtaget,  lægges som nummer 65. Heidi giver beboer og 

Frank Strøm besked. 
6. Aktivitetsudvalg: Heidi har snakket med Inger, aktivitets udvalget holder 

julefrokost 25. november for alle i afdelingen. Heidi har snakket med Bruno 
omkring diverse julefrokoster. Afd. Bestyrelsen og aktivitets udvalget plejer at 
holde hver for sig. Afd. Bestyrelsen har ikke julefrokost, men får vin sammen med 
schokolade. Susanne køber schokolade til bestyrelse, aktivitets udvalg og 
flagmænd for 100 kr. pr. person hos Spangsberg. Heidi giver gaverne til 
julefrokosten. 

7. Fastsættelse af dato til næste bestyrelsesmøde. : 28. november kl. 18.30. Der er 
ikke tid for beboer, men man kan altid ringe til Heidi nr. 71 på tlf. 26431996 

8. Eventuelt. : Heidi har ikke hørt fra Mogens omkring El-ladestanner, vil rykke for 
det . Men tænker det er omkring Hovedbestyrelsen, da andre afdelinger også har 
haft det som forslag på afdelingsmøderne. Susanne: Rengøring af huset, Frank 
sætter det i værk 
 

 
Beboer i afd. 44 kan kontakte formand Heidi Christensen, 71 på telefon 26431996 inden bestyrelsesmødet med forslag samt med  

evt. klager 
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                                                                                                                    Hilsen Heidi Christensen 

  


