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Mødereferat af: 
Afd.44 Grundtvigsparken bestyrelsesmøde. – 
 
 

Referat nr. 110 
 

Til stede var: Hanne Jørgensen, Torben Thygesen, og 
Lilly F. Mogensen. Egart Davidsen, Lasse H .Jakobsen 
 

Dag og år: 
5.10.2022 
 
 

Pkt. 1 
Valg af ordstyrer 
 

  
Hanne valgt 
 

Pkt. 2 
Valg af sekretær 
 

 
Lilly valgt 

Pkt. 3 
Godkendelse af referat nr. 109 
 

Referatet godkendt. 
 

Pkt. 4 
Dialogmøde for Grundtvigsparkens beboere/ Grundt-
vigskassen. 
 

 

 
Ingen beboere fremmødt og intet i  
Grundtvigskassen 

Pkt. 5 
Hygge / arbejdsdag 
 
 
 

 Søndag den 16.10. Datoen er  tidligere 
meddelt beboerne. 
Søndag valgt, så hele bestyrelsen havde 
mulighed for at deltage. 
Lilly laver indbydelse med tilmeldingsku-
pon. På mødet fordeles arbejdsopgaverne 
efter, hvad beboerne ønsker og magter. 
Aktivitetsteamet hjælper med forplejningen 
Vi slutter med grillpølser. 

Pkt. 6 
Markvandring. 
 

Der var indkommet en skrivelse fra en be-
boer, som vedkommende, mente skulle 
med på markvandring. Bestyrelsen har tidli-
gere besluttet, at vedkommende skal tage 
det med til afdelingsmødet, da det vil ved-
røre vores husleje. Formanden meddeler 
dette til beboeren. 
Vi starter kl. 15.00. Efter markvandringen, 
evalueres mødet. 
 Vi serverer kaffe med brød. 

Pkt. 7  
Svømmehal / Jens’s forslag  
 

Der har været forslag om lukning af svøm-
mehallen af økonomiske grunde. 
Førend det eventuelt kommer på et 
afd.møde, skal det grundigt beregnes, hvor 
meget vi sparer. 
Jens Schou har sendt et forslag til energi-
besparelse i teknikrummet, der vil vi ind-
hente et tilbud mere.  
 

Pkt. 8 
Møde med grundejerforeningerne Skovglimt 1+2 
 

 
Egart og Lilly deltager fra bestyrelsen. 
Jens Christian B42 vil også deltage. 
 

Pkt.9 
Opfyldning af diverse sager. 
 

• Lamper ved containerne: Lasse 
skaffer holderne og Torben monte-
rer lamperne. 

• Maling. Farverne er, de der blev be-
sluttet på afdelingsmødet. Egart har 
styr på udleveringen 
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• Filter. Lasse bestiller og Egart vil af-
hente det. 

• Forsikring af frivillige. Der er tegnet 
ulykkesforsikring. Ang. teknikrum, 
anbefales det, at der bruges for-
klæde. 

• Overtagelse af køkkenet. Sagen un-
dersøges nærmere. 
 

 

Pkt. 10 
Eventuelt. 
 
Mødet slut kl. 22.00 
 
 

• Møde i antenneforeningen: Torben 
deltog, men intet nyt. 

• Hanne har modtaget penge for brug 
af  strøm. - Ladestanderne.- 

• Kursustibud, vi tilmelder hver især. 
 
 

 


