
 

           Referat af bestyrelsesmøde afdeling Fruehøj onsdag den 1. marts. 2023 

           Fremmødte: Esther, Peter, Sanne og Lone (samt Lynge pr. telefon) 

 

 
1. Vi undersøger, hvilke muligheder der er for at komme på kurser – Lone tager 

kontakt til kontoret. 
2. Der er taget en beslutning om at bruge vaskeklude som håndklæder til de 

forskellige arrangementer, som bestyrelsen afholder i Fælleshuset. Lone har 
snakket med Hanne omkring dette. Der er desuden givet lov til, at Peter og 
Lynge kan sætte hylder op på toiletterne i Fælleshuset. Sanne og Lone sørger 
for, at der bliver købt ind. 

3. Det skal afprøves at tælle amerikansk lotteri op i kopper inden mandagens 
Banko. 

4. Vi vil forsøge, om der kan laves et Halloween-arrangement den 20/10. Det 
skal være et arrangement for alle aldre. Beboerne skal komme udklædte. 
Hvor meget er op til den enkelte. Desuden skal der være præmie for den 
bedst udklædte. Vi vil tage en kælder i brug, hvor der skal være spøg og 
skæmt. 

5. Arrangement for Hjertestarter. Esther vil vende tilbage med flere oplysninger, 
når der er sidste frist for tilmelding. 

6. Vi synes alle, at et arrangement med tur til Den Fynske Landsby er en god ide. 
Vi er blevet enige om, at det må komme med på programmet i 2024. 

7. Esther finder en gave til vinderen, der udtrækkes ved navngivning af den 
gamle ”petanque bane”, som afholdes den 22. april. 

8. Lynge står for regnskabet, så han får tilsendt en kopi af regninger, der er i 
forbindelse med indkøb. 

9. Vi vil finde en dato, hvor vi gennemgår beboermappen. Se om der er mangler 
og skal laves rettelser. 

10.  Bestyrelsen vender arbejdet i bestyrelsen og arbejdet med Banko.  Vi er 
enige om, at det kører fint. Vi får en snak omkring, hvad der kan gøres bedre 
og måske anderledes. 
 
EVT: Vi kunne godt bruge nogle Frivillige, som en kontakt, der kan hjælpe nye 
beboere i afdelingen. De kan måske vise dem, hvor fx storskrald, Fælleshuset 
og Fyret er, samt svare på spørgsmål, der måtte være - og henvise til 
bestyrelsen, hvis der kommer spørgsmål, der skal undersøges. 

 



 

90101 Afdeling Fruehøj 
Afdelingsbestyrelsens møde den 1/3 2023 
 
Administrationen har modtaget referatet den 10/3 2023 
Administrationen har gennemgået referatet den 13/3 2023 
 

 

Administrationens bemærkninger til referatet: 
 
Administrationen har ingen bemærkninger til referatet. 
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