Referat fra Fællesbestyrelsesmøde den 10. december 2019
Tilstede: Anje Holmstad, Birger Pedersen, Süleyman Benli, Solgerd Jørgensen, Anita Pedersen,
Jette Kjær, Marianne Larsen, Ole Karlsson, Steffen Redder, Rie Skjoldmose, Jack Seiler-Holm, Klaus
Christensen, Allan Ackey, Klaus Poulsen, Rebecca Dyrby, Jacob Jürs, Sheila Holm, Steen Pedersen.
Afbud: Jan Pihl.

Punkt 1. Godkendelse af referat.
Referatet blev godkendt.

Punkt 2. Orientering om korrespondance og begivenheder.



Julegløgg i Servicecenteret den 12. december 2019 kl. 14.00.
Nytårskur den 21. februar 2020??

Punkt 3. Orientering af Helhedsplanen
Man har afsluttet kvindemiddage for i år, de afsluttede med Stig fra driften som fortalte om
praktiske ting i lejlighederne. Til juletræsfesten der blev 75 solgte billetter, det gik rigtigt godt.
Man har afholdt koncert med René Hejdmann fra Gasbox, det var en kæmpe succes.
Ivan Pedersen koncert den 10. februar 2020, i Laden. Billetter koster 30 kr. Der kommer opslag ud
snarest.
Man har startet et sy projekt op, med nogle unge piger. Som skal lærer at sy tøj. Det forløber
rigtigt godt. De har et ønske om at få et større lokale, det er Anje i gang med at undersøge.
Man har afholdt cafeaften vedr. Aula, da skolerne har startet nyt intra op.
Kirsten har arbejder meget med skolerne, især med at få børn fra 0 til 3 klasse i SFO, og pt. er der
kun 8 børn som ikke er har nogen plads. Hun arbejder også på at de kommer til at dyrke flere
fritidsinteresser.
De er ved at planlægge ferie til næste år, for beboerne. Turen går til Bornholm.
Fællesspisning starter op i februar 2020.
Helt Frivilligt, er der 28 aktive medlemmer. Man har 16 lommepenge unge, som laver alle mulige
forskellige opgaver. De skal holde et personalemøde, hvor de skal lærer om lønsedler, NemID og
hvad der lige hører til at have et arbejde.

Punkt 4. Orientering fra Mediemedarbejderen
Kalenderne for 2020, den kommer i uge 2 i 2020.

Marianne Roggenkamp, stopper og i den forbindelse afholdelse der for Fællesbestyrelsen og de
ansatte i servicecenteret, afsked i Cafe Mai den 7. januar 2020 kl. 14.00.

Re-renoveringen er stille og roligt i gang, Jacob og Jan har lavet nogle opslag, som kommer op i
opgangene i den blok, som man skal arbejde i.
Der bliver på et tidspunkt lavet en folder, som bliver omdelt til alle beboerne. Den vil beskrive
hvad og hvor meget der skal laves.

Punkt 5. Orientering fra inspektørerne

a. Re-renovering alt indbefattet – herunder plan for blokbede
I februar2020, bliver der på Grønt udvalgsmøde fremvist et forslag på blokbedene. Det
bliver derefter vist for Fællesbestyrelsen.
b. Rengøringsudbud?
Det er en ny leverandør, der har vundet udbuddet. Det Combi-Service, de starter op i
januar 2020.
c. Hvidevarer Piskesmældet.
Man forventer at man starter op i løbet af januar.
d. Andet
Marianne Grøn og Rene Olsen, har lavet et projekt om affaldssortering. De vil vise det frem
for Hovedbestyrelsen, og derefter bliver det vist på Fællesbestyrelsesmødet i januar 2020.
På februar mødet vil man vise den nye Hjemmeside fra Boliggården frem.

Punkt 6. Spørgsmål – kommentarer til referater fra udvalg.
Der har været afholdt Grønt udvalgsmøde. Det var et godt møde ifølge Anje.

Punkt 7. Forretningsudvalg
a. Pjecen – områdernes festlokaler, er den på nettet?
Den er lagt op på hjemmesiden.

b. Område 79
Der er indkaldt til Ekstraordinært beboermøde den 16. januar 2020 kl. 19.
Anje håber på at få en fuldtalligt bestyrelsen.
c. Vapnagaards budget og Boliggården.
Hovedbestyrelsen vil på deres næste møde, tage til efterretning, de reguleringer der er
aftalt vedr. Vapnagaards budget.
Man kan ikke ændre i budgettet fremadrettet før i budgettet for 2021.

d. Kældrekontrakt – nedsættelse af arbejdsgruppe
Anje gennemgik nogle udkast til breve og kontrakter til kældre kontrakter. Man vil starte
op i område 71. Man afholder et møde med Anje, formanden fra mødet og Christina fra
servicecenteret inde opstart, det bliver i januar 2020. Der skal nedsættes en
arbejdsgruppe, som skal kigge de vejledende retningslinjer for kældrene. Det bliver Birger,
Steffen og Allan. Der skal fremvise et udkast på mødet i februar 2020.
e. Indstilling til at Trelleborg Haven udvider med 2x50m jord.
Det blev besluttet at de godt må udvide.
f. Det Indstilles, at vi beder administrationen om at undersøge muligheder i.f.t. etablering
af røgfrie blokke, samt at der laves en udflugt til afdeling med røgfrie blokke.
Det var alle enige om. Rebecca og Jacob planlægger en tur den 21. april 2020. De vil på
mødet i marts, komme med et oplæg.
g. Det indstilles, at det aftales med administrationen, at der afholdes markvandringer i alle
lukkede cykelrum, hobbyrum og div. andre rum. Administrationen udarbejder forslag til
tidspunkt og deltagelse.
Det blev vedtaget. Sten tager den med tilbage for at planlægge det i driften og med
områderne.

h. Det indstilles, at der afholdes markvandring i alle klub- og foreningslokaler en gang årligt.
Det blev vedtaget, at man starter op hurtigst muligt.
i. Nytårskur: Forslag den 7. februar 2020 eller den 21. februar 2020.
Det blev aftalt, at der afholdes nytårskur den 21. februar 2020. Vi snakkede om et emne
skulle være ”den nye hjemmeside”.

8. Nyt fra områderne
Der var ikke noget.
9. Eventuelt
Anje, spurgte ind til hvorfor i TV-Kronborg har ikke fået fornyet deres sende aftale. Der er nogle
andre der har fået sendetilladelsen. Man bruger så YouTube og afventer at kunne sende igen.
VTV har fået nyt lokale i Folehaven 9. De forventer at flytte ind i starten af det nye år.

10. Næste møder
Tirsdag den 14. januar 2020, tirsdag den 11. februar 2020, tirsdag den 10. marts 2020, tirsdag den
14. april 2020, tirsdag den 5. maj 2020, tirsdag den 9. juni 2020.
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