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Bestyrelsesmødet 

Onsdag d.27. maj 2020 kl. 16.00-18.00 

Bestyrelsesmedlemmer til stede: Peter, Torben, Harald, Kim, John og Sara 

Manglende bestyrelsesmedlemmer: Lai 

Referent: Sara Linde 

 

Emner internt i bestyrelsen: Estimeret tid: 30 min 

 

• Forretningsudvalg på tre personer - uddybelse: Dette forsætter fremadrettet, og så frem 

der er behov for det efter bygge processen. 

• Medlemmer/donationer/foredrag: Der kommer en donation som er blevet øremærket til 

malerholdet. Lai holder et foredrag i en sognegård i løbet juni. 

• Støvsuger: Disse kommer herud når byggeriet er færdig, så de ikke står og fylder.  

 

Beboere: Estimeret tid: 10 min 

• Der er kommet en beboere som skal bo her for en stund.  

 

Aktiviteter: Estimeret tid: 15-20 min 

• Status på aktiviteter – Sara: Infomøde omkring havegruppe, dato findes snarest så vi kan 

komme i gang. 

• Skal rejsegilde afholdes? D.17/6 – mere info kommer. 

• Midlertidige åbnings tider: Vi vælger fremadrettet af holde åbent kl.15.00-17.00, hvor der 

i dette tidsrum vil være frivillige værter. Huset har også åbent udenfor for dette tidsrum (i 

daglig leders arbejdstid), men i tidsrummet 15.00-17.00 vil der være andre at finde på 

hjemmet. 

• Flagdag – Tanja og Lai: Nyt siden sidste møde?: Tanja og Lai er ikke til tilstede. 

• Fødevarebanken: John er kommet med ind over, og han vil sætte i gang i nogle projekter, 

så de som modtager kassen også vil modtage information omkring hvad der sker på 

hjemmet, og på den måde være med til at få disse ud fysisk på hjemmet – med tiden. 
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• Havearbejde:  

o Der er lavet er sat gang i nogle projekter med nogle højbede, som vil blive lavet fra 

bunden, dette er startet op af veteraner som ikke kunne vente med at komme i 

gang til efter infomødet – dette er dog positivt, da vi netop vil komme til at mangle 

højbede. 

o Der har været en arbejdsdag, som gik super fint.  

o Der er kommet heste, som skal holde vores græs nede. 

 

Evt. Fra daglig leder: Estimeret tid: 5-10 min –  

• Vagttelefon: Den vil blive stillet om til bestyrelsesmedlemmer på skift. 

• Opgaver på grunden: Denne kommer igen på døren – opdateret – Status: Dgl:? Daglig 

leder var ikke tilstede, hvorfor denne ikke er besvaret. 

 

Evt. Fra formand: Estimeret tid: 5-10 min 

• Byggeri: Parkeringspladsen kommer snart. Der vil snart blive gravet op, så dette arbejde 

kan komme i gang. 

• Laden: Der kommer port og vinduer i i løbet af ugen. Den er ca. færdig i uge 30 

 

Vigtige datoer: 

• Seminar for lokalebestyrelser i Fredericia: udskudt til 25/10 

• Indvielse + 10 års jubilæum: udskudt til efteråret 

• Generalforsamling d.1/7 

 

Evt. 

• Turen til regnskoven, bueskydning og badminton er udskudt. 
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Næste møde: Onsdag d.27/5-2020 kl.16-18, punkter til mødet modtages til og med onsdag 

d.20/5-2020 

 
 


