
Referat af bestyrelsesmøde 18. oktober 2022 

Deltager: Ulla, Ole, Asta, Edle, Diana og Karna 

Afbud: Anne Grethe 

 

• Konstituering af bestyrelsen: 

 Ulla fortsætter som formand og Karna skriver referater. 

Det er kun 1. suppleant der deltager i møderne (uden stemmeret)  

 

• Nyt fra AAB Varde:  

Markvandring - Carsten har foreslået markvandring d. 27. okt. Ulla prøver at ændre det til 11. nov. 

 

• Nyt fra bestyrelsen: 

• Julebelysning - Varde kommune beder om at spare på julebelysningen. Vi blev enige om, at vi vil 

spørge beboerne, for strøm er blevet dyrere, og strøm til julebelysningen går på strømmen til 

stibelysningen og derfor gøre regningen for afdelingen lidt større. Ulla laver et skriv til beboerne til 

beboerne. Omdeles i begyndelsen af november 

• Campingvogn - den har stået parkeret i mere end 14 dage, og det er ikke tilladt ifølge vores 

husorden. Der er sendt besked til kontoret 

• Garagekontrol – en anden afdeling under AAB laver garagekontrol, så det er måske også muligt her. 

Taler med Carsten om det på vores markvandring 

• Bord/bænkesæt – nogle sæt skaller og derfor skal de tages ind for at males om. Dette sker dog først 

efter vores julearrangement – beboerne inviteres til at være med 

• Lamper på stierne – glas og tag er meget beskidte og giver derfor ikke et godt lys, så de skal tages 

ned og vaskes – beboerne inviteres til at være med 

• Blomsterkassen ved infotavlen – Asta og Edle planter lyng i den  

• Vimplerne – ved overgang til vintertid tages de ned for vinteren og sættes op igen til foråret. 

 

• Park-nyt:  

Udkast til park-nyt blev gennemgået – tilrettet og godkendt. Karna laver det færdigt, hvorefter det 

omdeles 

 

• Eventuelt: 

Folder – velkommen til afd. 17 – tilrettes med billeder af nye medlemmer i bestyrelsen 

 

Referant – Karna W. Johansen 

 


