Afdeling 17 – Søparken-Højgårdsparken

Referat fra konstituerende afdelingsbestyrelsesmøde
mandag den 9. Januar 2017 kl. 19.00

Fremmødte: Ulla Hald (UH), Heidi Gaardbo(HG), Tommy Uth Nielsen (suppleant)(TN) og Karina
Pedersen (KP)
Afbud fra: Ingen
1. Konstituering af bestyrelsen.
KP blev genvalgt som formand. Vi drøftede kort om der skulle vælges en sekretær, men det
blev droppet igen, og KP fortsætter med at varetage denne opgave – med mulighed for
hjælp fra resten af bestyrelsen, hvis dette skulle blive nødvendigt.
Da dette møde var det første for de nye medlemmer, blev det kort gennemgået, hvordan vi
kommunikerer omkring arbejdet i afdelingsbestyrelsen. Herunder også i forhold til
administrationen.
2. Evaluering af gårdtur den 17/10 2016
- herunder hurtig gennemgang af de reviderede lister
KP og UH refererede kort fra gårdturen, og formålet med mødet – herunder blev listen
drøftet – og der var enighed om, at det er et godt arbejdsredskab i forhold til at have
overblik over det der skal gøres m.m.
3. Revidering af informationsmaterialet der i infotavlerne
HG og TN blev kort orienteret om årsagen til at materialet er blevet lavet – HG gav udtryk
for værdien af materialet, som nytilflyttet i afdelingen.
KP gennemgik hurtigt de forskellige ændringer og tilføjelser, der skulle laves af KP.
Herunder var der bred enighed om værdien af et billede af Tommy og Svend Erik på
materialet, så nye beboer har ansigt på, hvem der kommer og servicerer dem i deres nye
hjem. KP vil spørge Tommy og Svend Erik om dette ikke er en mulighed. TN sender billede
af sig selv snarest. KP sender revideret udgave til afd. bestyrelsen samt
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Administrationen til korrektur og endelig godkendelse, inden den lamineres og opsættes i
infotavlerne.
4. Fastsættelse af dato for næste afd.bestyrelsesmøde.
Blev udsat – afventer skrivelse fra Poul Erik vedr. planlagte vedligeholdsopgaver i 2017.
Dog blev det drøftet hvilken ugedag, der passede bedst i forhold til at holde møder – og
der var bred enighed om, at mandag var den aften, der passer bedst for hele bestyrelsen.
5. Evt.
Som opfølgning på en henvendelse fra en beboer i Søparken, med tilbud om at hjælpe til
med arbejdet i afdelingsbestyrelsen, hvis der er behov for det. Drøftede
afdelingsbestyrelsen hvad dette evt. kunne være – herunder blev foreslået, at det evt.
kunne være, at sætte diverse opslag op i infotavlerne. Det blev aftalt, at KP tager en
kontakt til beboeren, og får en snak med hende.
KP orienterede kort om formandsmødet den 14/11 2016, hvor bla. emnet til fællesmødet
for afdelingsbestyrelser blev besluttet – det bliver sociale arrangementer, og hvordan man
styrker det sociale i en afdeling.
KP orienterede sammen med UH om, hvilke emner der tidligere har været oppe på
fællesmøderne. Samt lidt om hvordan fællesmøderne forløber.

