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Tilstede: Lisa ChristoferseenLisseth  aenvadn Aeee-Louise Thomsee og Iea Sheikh.

     

               Valg af referent

1. Refereet slenv nvalgtn Iea Sheikh.

Planlæggelse af bestyrelsesmøder og drøftelse af andre møder og 
kurser for bestyrelsen i 2018

2. Bestyrelsesmøde datoer for 2018 med deltagelse af driftiespektør Leeeart B. 
Ranven slenv fastlagt med heesyes tagee til aedre projekter i afdeliegee i 2018 
f.eks.(loppemarkednårsmødenjulestue). et fornveetes at der yderligere nvil slinve 
afholdt maege møder med sestyrelsee i 2018 heeholdsnvis pga. Mieihelhedsplae
og Hofor projekteree. Bestyrelsee skal eednvidere deltage i IT kursus fra AAB. 
( eyt arkinveriegssystem).

         Hofor/Lar  og Minihelhedsplanen

3. Byggekoordieator Alex Hocken afnveeter sestyrelsee seregeieger fra nvedrøreeden
mulighedern tilladelser og ikke miedst koeseknvees seregeieg iht. Besoerees 
”øeskeliste”n fra Cafemøderee.
Mere herom så seart der foreligger eyt.

Udlejningshjulet.
4. Bestyrelsee nvil tage koetakt til AAB udlejeieg for at få ee forståelse for 

hnvorledes udlejeiegshjulet er ” skruet sammee”n Bestyrelsee øesker 
umiddelsart at der skal tages mere heesye til de ieteree lejer før udefra 
kommeede fra dee almiedelige nveetelisten aenviste fra kommueen etc.
Mere herom seeere.

Facebookgruppe

5. Bestyrelsee har sesluttet at eedlægge BEBOERINFOn sesluteiegee er trufet ud 
fra det meget ofte koestateres at Besoeriefo sladet ikke slinve læstn holdt op 
imod n det arsejde der ligger i at skrinve detn prisee for at priete detn etc. Har nvi 
nvalgt at eedlægge det straks.
I stedet nvil der slinve oprettet en lukket Face gruppe for afdelieg 18ns 
sesoeren hnvor nvi kae kommueikerer med hieaedeen sestyrelseen AAB driftn 



Ejeedoms fuektioeærn sesoere mellemn etcn kae lægge iefo op løseede og hnvad 
nvi ellers feder ieteressaet for hieaedee.
Sidee er ueder udarsejdelsen og eår dee ligger færdig til præseetatioen nvil der 
slinve husstaedsomdelt srugernvejledeieg.
Hjemmesidee nvil slinve ført ajourn og nvil fortsat nvære dern hnvor:  
husordeenregelsætn seginveehedern kaleedern alt om dinv. Lokaler til lejen etcn nvil 
fremkomme.
 er nvil eednvidere blive opsat en liste i alle opgange om hvor,hvem, der 
skal kontakte i det daglige.
 
Aktivitetslokalet

6. Først i det eye år nvil der slinve omdelt ee ienvitatioe til ee kop kafe i Aktinvitets 
lokalet i Lillegårdn forhåseetligt slinv maege tage i mod og deltage med gode 
ideer til lokalereen og for de sesoere som ikke har set aktinvitets lokaleree nvil der
her nvære god mulighed.
Mere herom seeere.

Bestyrelsee øesker alle Besoere ee Glædelig Jul og et Godt og Lykke sriegeede 
Nytår 2018.
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