
 
 

Hygge og Samvær                      
Aktivitetsforeningen 

 
                                                                                Middelfart, den 09-09-2020 
 
 

Referat 
Bestyrelsesmøde, den 27. april 2017 kl. 10 i Fælleshuset 

 
Deltagere 
: 

Keld Petersen 
Evin Eggert  
Inger Alexandersen 
Liselotte Helgesen 
Margit Christensen 
Annelise Skyttegaard (suppleant) 
Jutta Storm (suppleant) 
 

Pkt. 1 
Konstituering af 
bestyrelsen 

Keld bød velkommen og bestyrelsen 
konstituerede sig herefter således: 
Formand: Keld 
Kasserer: Inger 
Referent: Liselotte 
Evin: repræsentant for afdelingsbestyrelsen 
Menigt bestyrelsesmedlem: Margit 
 
Bestyrelsen drøftede herefter bestyrelsens 
opgaver og ansvar. Det blev videre nævnt, 
hvilken dokumentation, der skal leveres til 
Sparekassen i forbindelse med kassererskiftet. 

Pkt. 2 
Honorering af 
hentning af øl og 
vand 

Punktet er videreført fra sidste 
bestyrelsesmøde. Det blev fremført, at det ikke 
hidtil har været kutyme at honorere arbejde, 
der blev udført til fælles bedste for 
Bofællesskabet, men der kunne være en vis 
rimelighed i at yde et tilskud til dokumenterede 
udgifter, når beboerne alene kørte for at købe 
til fællesskabet. Der skal i så fald indhentes 
tilsagn forud.. 

Pkt. 3 
Bofællesskabets 
10-års markering 

En kreds af beboere har meldt sig til at 
udforme og forestå et arrangement. Det er 
Dorte – Jonna – Lise – Margit – Inger – Bo og 
Jette. De er herefter indbudt til et møde herom 
tirsdag den 9. maj 2017, kl10.30. Det er tanken 
at disse beboere herefter vil udgøre 
festudvalget.  
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Herefter drøftedes økonomien, og et beløb på 
10000 kr. vil blive reserveret. For ikke at slå 
bunden ud af kassebeholdningen vil 
bestyrelsen samtidig anmode afdeling om et 
forhøjet tilskud  fra 5600 til 10000 kr. for 
regnskabsåret 2018. 
 

 Pkt. 4 Eventuelt 

På sidste bestyrelsesmøde blev foreslået at 
ændre punktet ”Eventuelt” til ”Andet” for at 
have mulighed for at vedtage et sidste 
øjebliksforslag. På generalforsamlingen blev 
dette dog afvist. Det er hermed bortfaldet. 
Det blev videre drøftet en fast ugedag til 
afholdelse af bestyrelsesmøder. Indtil videre vil 
det blive torsdag formiddag..  

   

  30.04.2017/Liselotte/Keld 

   

   

   

   

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


