Referat af afdelingsmøde onsdag den 13. juni 2018
afdeling 11. Isbjergparken.

Til stede var:
Maibrit Iversen
Hanne Pedersen
Lone Hansen
Palle Meinertz

På dagens møde snakkede vi om året indtil nu:
Fastelavn godkendt, bliver samme type event til næste år.
Påske godkendt, dog flyttet næste års event til 2 uger før påske, så der kan laves
påske pynt man kan bruge i påsken i de private hjem.
Loppemarked godkendt, og der er aftalt en ny plan for næste år om at udvide det, og
ændre i hvor lopperne skal stå, og tiltag om salg af fødevarer/drikkelse
Mere om dette kommer ud i løbet af efteråret.
Der kommer et udvalg kun til at lave loppemarked næste år.
Datoen bliver søndag den 2. juni 2019.
Næste event bliver sommerfest den 11. august, her mødes afd. bestyrelsen den 20. juli
med endelig oplæg til festen, Det bliver en fest til beboerne for beboerne og der vil
blive indkaldt til et beboermøde den 2. august hvor det aftales hvem laver hvad til
festen, flyers bliver sendt ud ugen før.
Der vil blive holdt Halloween som sidste år, græskar udskæring først på dagen og fest
om aftenen, op pyntning af parken og spisning, og leg.

nærmere info sendes ud ca. 1.okt
Julefest med klippe klister kommer den 25. november i trivselshuset. Flyers bliver
sendt ud ca. 10 dage før.
Markvandring/gennemgang af parken
Renholdelse af parken.
Der bliver indhentet tilbud på beskæring og fjernelse af en del træer i parken, samt
mindre buske.
Der bliver indhentet tilbud på rep. og maling af stakit ved lav bebyggelse.
Der var en snak om flere borde/bænke sæt, dette er vurderes ikke nødvendigt på
nuværende tidspunkt.
Har man forslag eller spørgsmål om Isbjergparken kan man altid rette henvendelse til
afdelingsbestyrelsen
Kontakt:
Palle Meinertz
TLF: 26810398
Hjortestien 33 stth

God sommer.

-MVH
Palle Meinertz
26810398

