
 

 

Bestyrelsesmøde den 6. august 2018 

 

Deltagere: Betina. Karen Birgit. Daniel. Morten. 

 

Referat fra sidste møde. 
      Intet at bemærke. 

 

Fra afdelingen. 
       Der er indkaldt til Afdelingsmøde den 12. september 2018. 
        Til Repræsentantskabsmødet var der ingen deltagelse herfra Storgaarden. 
         Der er udleveret ny ”Håndbog for Afdelingsbestyrelser”. 
         ”Teammøde for demens” Den 23. august 2018. 
          Vi har hængt invitationer op. 
 

Henvendelser fra beboerne. 
         Nye beboer i nr. 62, 24, og 52.Velkommen. 
            
           Flere har henvendt sig vedr. knallerter og scooter , der kører meget 
           hurtige på stien mellem Gl. Skolevej og Vestergade. 
           Vi undersøger, om et skilt kan sættes op. 
 

Igangværende opgaver. 
          Afdelingsmødet den 12. september. 
 
            Sommerfrokosten de12. august. 
             Bestyrelsen har besluttet at give maden. Beboerne skal selv 
             have drikkevarer med. 
             Buffet fra Bilka: Karen Birgit. 
             Bordpynt m.m.: Betina. 
             Teltet: Daniel og Morten. 
              Bage kage: Morten. 
              Vi mødes kl. 10.00 på dagen. 
 
              ”Nabovicevært” v/ Sara i Aaparken. 
               Beboerne i Storgaarden viser stor interesse til dette. 
               Rigtig mange har meldt sig, der kommer en ny dato efter ferien. 
               Værktøj er købt, det bliver hængt op i kælderen. 
               Bestyrelsen vil i samarbejde med vicevært Poul Erik købe en 
               slagboremaskine, som skal opbevares hos Betina i nr. 50. 
 



Diverse. 
        Vedr. gæsteværelserne. 
           Der er sat mørklægningsgardiner op, hvilket var ønsket. 
           Diverse ting er købt ind bl. a. en el kedel og rengøringsting. 
 

 

Næste møde. 
          Den 3. september 2018 kl. 17.00, hos Karen Birgit. 
 

 

 

 

Fra fyraftensmøde den 15. maj 2018. 
            Morten i nr.20, ønsker at hegnet på altaner sættes udenfor rækværket, 
            samt at det må være højere end rækværket. 
 
             Bestyrelsen henviser til side 29 i beboermappen. 
             Her står, at hegn ikke må være højere og skal være indenfor 
             rækværket. 
             Derfor kan der ikke givers tilladelse. 
 

 

Fra fyraftensmøde den 9. juli 2018. 
            Villy i nr 34 ønsker en markise på terrassen. 
              Det har bestyrelsen sagt ja til. 
 

 

 

Ref. Karen Birgit. 

 

 

  



 

 
90107 Afdeling Storgaarden 

Afdelingsbestyrelsens møde den 6/8 2018 

 

Administrationen har modtaget referatet den 22/8 2018 

Administrationen har gennemgået referatet den 23/8 2018 

 

 

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

 

 


