REFERAT af møde i beboerhusgruppen d. 10.3.2020.
Vi var Rita, Ivette, Birthe, Kristian, Ervin, Niels, Dorte og Henrik (dejligt at vi er så mødestabile).
Kristian havde lavet dejlige havregrynskugler.
DAGSORDEN:
0.

Coronaberedskab. (nyt punkt).

1.

Godkendelse af dagsorden og valg af referent.

2.

Godkendelse af referat fra d. 14.1.2020. og de 2 seneste tirsdagsmøder.

3.

Økonomi, vi afventer møde med GAB, samt svar fra Jens på Dortes mail.

4.

Henriks arbejdsforhold. Vikar? Opvaskere som endnu ikke er helt på plads.

5.

Udlånet. Værkstedet. Flytning af lerovn. Niels er interesseret i drejebænken

6.

Beboerhuset og kommende arrangementer. Fastelavn, Majfest, Skt. Hans. Lys på malerierne.

7.

Beretning og opstilling. Beretning 2019 er rettet til som oplæg. Medsendes. Ervin og Yvette
Skal udfylde papir med navn mm. Hvis de genopstiller. Øvrige genopstiller.

8.

Visionsdag vedr. fællesskab/demokrati. Vores input fra Galgebakkeposten er sendt til jer
d. 2.3 fra Dorte.

9.

Oplæg til nyt beboerhus, tegninger er klar.

10.

Evt.

11.

Nyt møde.

Ad. 0. Vi snakkede frem og tilbage vedr. Corona og var enige om at aflyse alle arrangementer i beboerhuset
fra nu og frem til d. 3.4 (datoen er myndighedernes anbefaling). De små aktiviteter yoga, ler mm. må selv
beslutte hvad de gør. (gymnastikdamerne mandag har aflyst) og privat udlejning må også selv beslutte hvad
de gør.
Ad. 1. Dagsorden godkendt med nyt punkt 0. Dorte havde egentlig meldt afbud, men kom alligevel og skrev
referat.
Ad. 2. Godkendt.
Ad. 3. Dorte og Kristian holder økonomimøde med Jens Damgaard onsdag formiddag d. 11.3. (Det blev et
meget positivt møde. Jens ville lave regneark som kun indeholdt vore bevillinger, med kvartalsvise
opfølgninger, så vi får det ønskede overblik. Jens aftaler med Henrik vedr. vedligeholdelse i beboerhuset. Vi
nævnte også for Jens at det er slået fast på et beboermøde i 2019 at Aktivitetsmedarbejderen ikke skal
have kontor i de nye ejendomskontorfaciliteter.)

Ad. 4. Opvaskerne er ikke helt på plads, bureaukrati, de har arbejdet, men har ikke fået løn. Niels Sørensen
er ikke på plads som vikar. Dorte rykker Kim Milton. (Jens lovede på mødet onsdag at følge op på disse 2
sager.
Ad. 5. Lerovnen er flyttet og i funktion. Drejebænken står i autoværkstedet og virker ikke. Niels kikker på
om den kan komme til at virke.
Ad. 6. Fastelavn gik rigtig fint, der var ikke så mange som der plejer, vi tænker at det var fordi det var i
enden af vinterferien. Majfesten er på plads. Skt. Hans. Det er socialdemokratiets tur til at have taleren. Vi
prøver Pernille Rosenkrans-Theil eller Joy Mogensen.
Lyset på malerierne er på vej.
Thor vil gerne være med til noget børne Skt. Hans d. 20. eller 21.6 Han spørger nogle af de andre aktive
forældre.
Ad. 7. Opstilling til beboerhusgruppen på beboermødet d. 24.3 (som i øvrigt er udsat på ubestemt tid). Alle
vil gerne opstille igen. Papirer er udfyldt. Birthe prøver at tale med nogen af de unge, om de vil være med.
Kristian holder beretningen. Tilføjelser vedr. lektiehjælpen og vedr. den nye placering af Henriks kontor
som gør ham mere synlig på torvet og som understreger vigtigheden af at det er ved beboerhuset kontoret
skal være og ikke i den nye ejendomskontorfaciliteter. Kristian retter beretningen til og sender den rundt til
os andre.
Ad. 8. Oplægget som var i Galgebakkeposten er det som vi vil tage med til GAB vedr. en visionsdag.
Vi tænker at vi skal holde møde med GAB når nyvalget har fundet sted med 3 punkter:
ü Økonomi.
ü Tilbygning til beboerhuset (se pkt. 9.)
ü Visionsdag.
Ad. 9. Tegningen er klar som en grovskitse som kan præsenteres for GAB. (husk skab til rengøringsartikler til
udlejning, i garderoben).
Ad. 10. Der er håndspritdispenser i køkkenet og der kommer en op i entréen. MEN håndsprit kan ikke
erstatte håndvask i køkkenet, f.eks. virker sprit ikke på jordbakterier.
En gl. kollega af Henrik som har arbejdet i politiet og SSP og som har private erfaringer med at være ”en
sart sjæl” vil gerne lave et oplæg en aften vedr. ”sarte sjæle”. Det er fint.
Cykelsmeden har igen valgt at stoppe. Hvis dette fastholdes, vil Henrik og Ervin tilbyde hjælp til cykler i
værkstedet, men det er vigtigt at slå fast at det kun er hvis cykelsmeden fastholder for vi skal ikke
konkurrere med ham.
Ad. 11.
TIRSDAGSMØDE d. 7.4 kl. 15-16 i beboerhuset.
Ordinært møde tirsdag d. 5.5 kl. 19-21 i beboerhuset (der er så ikke møde fra 15-16 denne dag). Dorte er
kagedame.
Dorte Brink
13.3.2020.

