Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde
i Odinsgaard afd. 1, Sønderbro
Tirsdag d. 06. februar 2018.
Fremmødte: Yrsa Jeppesen, Ina Olesen, Kjeld Petersen, Claus Rasmussen, Else
Nikolajsen, Bente Vilholdt og Karl-Ole Petersen.
Afbud fra: Bente Carlsen og Inge Jensen
Ad pkt. 1: Velkomst v. formand Karl-Ole Petersen. Herefter orientering om forskellige tiltag
og ændringer. Orientering om diverse vandskader, og ødelæggelser af Mimersgade 6 c,
hvor afdelingsbestyrelsen havde mødelokale, samt festlokalet Mimersgade 5 c.
Ad pkt. 2: Renovering generelt:
A.

Indgangsdørene skal være tilgængelige for beboere, redningshjælp og
plejepersonale, ved opsætning af stilladser.

B.

Håndværkernes biler må ikke parkeres foran blokkene på indgangssiderne, da
det kan være til gene for udrykningskøretøjer og beboere.

C.
Fortovet fra Spedalsø Torv 5, ved legepladsen og foran Mimersgade 3-5-7-9
skal være fri og tilgængelig for gående, barnevogne og kørestole mv.

Ad pkt. 3: Rotter: Efter anmeldelsen har Rottefængeren har sat fælder op ved Mimersgade
3, og Sønderbrogade 56 / Spedalsø Torv 5. Så vi antager at rotteproblemet er på vej til at
blive løst for nuværende.

Ad pkt. 4: Det nye selskabslokale, i fælleshuset Spedalsø Torv 5.
A. Bente Carlsen, Bent Schmidt, Kenneth Frederiksen og Karl-Ole Petersen har
været i Vejle og se på møbler til Festsal og Foyere. Det er smukke møbler der er funktionelle
og fysiologiske udformede, de vil både pynte og glæde ved brug. Så afdelingsbestyrelsen
godkendte arrangement, tilbud og indretningsplan.
B. Bente Carlsen, Bent Schmidt og Karl-Ole Petersen har været i Silkeborg og
fundet det ønskede udstyr, og vi har fået et rigtig godt tilbud, som vi accepterer. Det blev et
fint udvalg af køkkenudstyr og service, som både er smukt og anvendeligt uden at være
prangende og sart. Så hermed er det godkendt.

Ad pkt. 5: Kontor og mødelokaler i Fælleshuset, Spedalsø Torv 5: Afdelingsbestyrelsen får
fine faciliteter, i mødelokale og kontor. Mødelokalet får møbler fra mødelokalet i
administrationens nuværende mødelokale. Kontoret får møbler fra Pavillonen ved
Mimersgade 3, som fjernes ca. april / maj.

Ad pkt. 6: Der er ikke modtaget nogen klagesager.
Ad pkt. 7: A. Der er ingen nyheder fra Hovedbestyrelsen.
B. Der er ingen nyheder fra Administrationen.
C. Kaos har afholdt fastelavnsfest lørdag den 3-2-18, der var stort fremmøde og
mange flotte udklædninger. En rigtig dejlig dag for mange børn.
Ad pkt. 8: Næste bestyrelsesmøde er tirsdag d. 17. april 2018.
Ad pkt. 9: Eventuelt: Hvor meget blev drøftet uden beslutninger.

Mødet sluttede kl. 20.30
Referent:
Bente Vilholdt

