Referat af møde i beboerhusgruppen d. 14.1.2020.
Vi var Yvette, Kristian, Niels, Henrik, Ervin, Birthe, Rita og Dorte. Der var afbud fra Lysette.
Der var dejlig roulade fra Mona.
DAGSORDEN:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Godkendelse af dagsorden.
Godkendelse af referat fra d. 5.11.2019.
Hvordan fungerer det med vores månedlige tirsdagsmøde?
Udlånet. Værkstedet. Flytning af lerovn. Indkøb til værksted (se sidste ref.).
Beboerhuset og kommende arrangementer. Fastelavn, Majfest, Skt. Hans.
Økonomi til udstillingsgruppen. Der blev ikke sat nye døre i beboerhuset pga.
Susannes fratræden. Lys på malerierne. Niels undersøger pris på lamper.
Oprydning i køkkenskabe. Indkøb til beboerhuset (se sidste ref.). Evaluering af
julearrangementer.
Økonomi. Vi har ikke fået svar på vores henvendelse til Jens. Møde med Lysette og
Thomas i februar.
Frivillighedsfesten. GAB har spurgt om der indkøbes sprut. Dorte skal have en
optælling på hvad der drikkes til festen, så der kan laves et bilag til regnskabet.
Henriks arbejdsforhold. Vikar? Outlook licens er fjernet fra Henriks PC af Bo-Vest
og nu kan Henrik ikke lave regnskaber?????
Visionsdag.
Oplæg til nyt beboerhus.
Evt.
Nyt møde.

Ud over at der fortsat ikke er en løsning på problemet vedr. vikar for aktivitetsmedarbejderen er der
yderligere kommet det problem at Bo-Vest ikke vil ansætte de unge mennesker som opvaskere.
Dorte retter henvendelse til Kim Milton Bo-Vest ang. dette samt om problemet med at Bo-Vest har
lukket licensen til Udlånskontorets Office Pakke, så Henrik ikke kan udføre sit arbejde.
Hvis ikke der kommer løsninger nu må vi gå videre med problemerne. Vi går ud fra at et
administrationsselskab er til for bl. a. at løse boligafdelingerne problemer.
Ad. 1. Godkendt.
Ad. 2. Godkendt.
Ad. 3. Det fungerer rigtig godt, Henrik er glad for den tættere kontakt.
Ad. 4. Ervin, Niels og Henrik kikker på autoværkstedet i forhold til flytning af ler ovnen dertil. Det
handler om EL og plads. Kristian indhenter et bud på flytningen og så spørger han driften hvad det
kostede at flytte ovnen fra værkstedet til D-huset. Der er købt ind til værkstedet i henhold til

beslutninger på sidste møde. Der kommer flere folk forbi udlånet med den nye placering også bare
for en snak.
Ad. 5.
Børnejulearrangementer med Teddy Ring var rigtig fint, men der kom kun halvdelen af de til meldte
og de der kom, kom dryssende i løbet af en halv time, hvilket er meget forstyrrende. Det skal
strammes op. Ligeledes var der 15 billetter til julebanko som ikke blev benyttet fordi folk ikke kom,
og ikke meldte afbud. Det er træls når der er så mange som gerne vil til dette arrangement.
Fremover skal folk hente og betale deres billetter en uge før i udlånet og ellers er de tabt. Henrik
skriver til Galgebakkeposten om dette og om at folk vil blive opkrævet betaling for spisebilletter der
ikke er meldt afbud på.
Juletræstænding var et fint arr., men lå dårligt på en spisehusdag. Julekoncerten også fin.
Fastelavn 23.2 som vi plejer, cafe er Rita, Birthe, Ivette og Dorte.
28.2 er der spillemandsarrangement, med de lokale.
2 biblioteksarrangementer i marts 17.3 Billy Cross og 19.3 Vikingearr.
25.4 er der forårsfest, omdøbt fra majfest, fordi institutionerne ikke deltager. Evt. kommer de med
igen når Hjertet er tilbage. Beboerhusgruppen står for maden: 2 slags stege i ovnen, 2 slags kartofler
og 1 salat, brød og citronfromage.
23.6 Skt. Hans en almindelig dag, som vanligt. Kristian tjekker på sin liste hvilket partis tur det er og
vi snakker emner på tirsdags møde d. 4.2
Henrik overvejer at lave et børne Skt. Hans arr. D. 21.6 med nogle af de unge forældre.
Udstillingsgruppen finansieres af Pubkontoen. Den bruges til understøttelse af beboeraktiviteter i
og omkring beboerhuset samt til indkøb til fælles bedste i beboerhuset.
Som skrevet fik vi ikke nye døre i beboerhuset, dem ud mod torvet pga. Susannes fratræden. Dorte
retter henvendelse til Jens. Ligeledes vedr. økonomi som vi ikke har fået svar på.
På næste tirsdagsmøde snakker vi regnskabsbeboermøde, opstilling og beretning.
Prisen på nye spot til billederne i salen koster 396 kr. de kan centreres så der kommer godt lys på
billederne. Der købes 15 på beboerhusets inventarkonto. Ca. 6000 kr. EL skinnen skal laves.
Der er købt en ny skål til Store Bjørn, der er købt en ny Teddy til erstatning for den gamle Kenwood.
En skøn maskine siger Henrik.
Der skal købes plastikforklæder til opvasken. Der er ikke ryddet op i køkkenskabene endnu.
Ad. 6. Dorte kontakter Lysette og Thomas vedr. økonomi.
Ad. 7. Der er tilmeldt 60-70 stk. Der er ikke gratis sprut. Det var der heller ikke sidste år.

Ad. 8. Henrik har rettet henvendelse til Jens som siger at Office kommer, men det er uacceptabelt
at det skal tage så lang tid og Henrik kan ikke passe sit arbejde uden. Se indledningen til referatet.
Ad. 9. Dorte finder det vi har skrevet om visionsdagen frem og sender det rundt og punktet skal så
på næste gang.
Ad. 10. Den nedsatte gruppe har lavet et oplæg som Henrik har lavet en håndtegning af, da han ikke
kan få det frem pga. den manglende Office pakke, ligeledes er referatet ”låst”. Men det ser godt ud.
Der var diverse input som Henrik fik med.
Vi har det på næste gang igen for yderligere input, forhåbentlig med Publisher udgaven. Den nye
bygning skal ligne den gamle i udtryk.
Ad. 11. Tak for rouladen til Mona.
Ad. 12. De næste tirsdagsmøder er d. 4.2 og d. 3.3 fra 15-16 i beboerhuset. Næste ordinære møde
er d. 10.3 i beboerhuset fra 19-21.
Dorte er kagedame.

Dorte Brink
D. 16.1.2020

