Referat fra møde om og i beboerlokalerne mandag d. 24. oktober kl. 19,30.
Tilstede: Kim, Claus, Anette, Karin, Anne, Hugo og Bitten
Afbud fra Andre, Susan, Miquel.
Ikke hørt fra Bodil.
Aktiviteter i lokalerne.
Bitten har fået lister fra Kate over hvem der har nøgler og hvornår der er aktiviteter. Claus
laver en fælles oversigt over hver beboerlokale som også skal hænges op i lokalerne.
Hvad skal lokalerne indeholde
Lokalerne er oprindelig etableret med spisebord, 8-10 stole, støvsuger, kaffemaskine,
elkedel, porcelæn til 10 personer, bestik til 10 personer.
De andre møbler sætter brugerne selv ind, og så længe det ser ok ud gør vi ikke noget
ved det.
Gardiner skal der være i alle lokalerne, Bitten og Anette går lokalerne igennem og får
indkøbt der hvor der mgl.
Haverne skal vi have lavet en aftale med driften om, klipning af hæk og græs.
Hvem holder opsyn og hvor.
Claus retter listen til. Alle bestyrelsesmedlemmerne skal have adgang til alle
beboerlokalerne. Send en mail til Kate med din nøgle nr. så den kan blive åbnet.
Brugerne af lokalerne skal melde til ejendomskontoret hvis ting ikke fungere.
Lokalerne skal kontrolleres 1 gang om ugen, og der skal noteres i kalenderen.
Kalender – log bog
På mødet med brugerne skal indskærpes at de notere når de har været i lokalerne.
Der indkøbes nye bøger i Fun shop for 2017.
Møde med ”brugerne” i beboerlokalerne – hvornår og hvem indkalder
Anette og Bitten laver en møderække og det vil primært blive på en dag hvor der er
aktivitet i lokalerne. Det bliver efter d. 12/11.
Hugo lave en liste over hvad der skal tales med brugerne om.
Rygeforbud inde/ude, høj snak under børnenes vinduer. Radikalisering mm.

Reklame for beboerlokalerne.
Efter møde med brugerne skal vi have opslag i opgangene eller ind af brevkassen, om
hvilke tider der er ledige og hvilke muligheder beboerne har.
Rengøringsmidler.
Claus renskriver listen over rengøringsartikler. Det bliver fremover sådan at de kan få det
udleveret i vores kontorvagt om torsdagen.
Hilsen
Bitten

