
10. december 2014 

Referat af De 9 møde, d. 8.12.2014 
 
Tilstede:  Laila, BB 608; Bent, BB 607; Michael, BB 606; Tenna, BB 605 
 Hugo, T13, Allan, T15; Søren, Lunden; Henrik, PAB 8 
 Mette & Bente, NetværksKontoret 
 

Afbud:  Jørgen S. Jeppesen, Rheumpark 
 
 
Ad. 1 Valg af dirigent 
Tenna blev valgt. 
 
Ad. 2 Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt. 
 
Ad. 3 Godkendelse af referat fra d. 10.11.2014 
Referatet blev godkendt. 
 
Ad. 4 Tilbagemelding vedr. KulturWeekend 
a. Kan en samlet underskudsdækning for 2015 på 250.000 kr. besluttes 
PAB 8 havde endnu ikke kunnet beslutte det. Henrik melder tilbage til Bente hurtigst muligt. 
Rheumpark, BB 605, BB606, BB 607, BB 608, Lunden, t13 og t15 sagde ja.  
 
b. Godkendelse af regnskab/underskudsdækning for 2014 
Der er et underskud på 280.759 kr. for KW2014. En del af det skyldes fejlindkøb af vin og 
alkoholiske drikke.  
 

Rheumpark havde meddelt Bente pr. mail, at de fortsat kun ville bevillige 35.000 kr. til dækning af 
underskuddet, der svarer til en samlet underskudsdækning for De 9 på 250.000 kr. 
De øvrige 8 afdelinger besluttede at betale deres andel af underskudsdækningen på 280.759 kr.  
 
 
Ad. 5 GAM3 - nyt tilskud for 2015 
Efter en diskussion blev det besluttet, at bevillige beløbet til pigernes dans.  
Man ville så invitere GAM3 til næste De 9 møde, før der ëvt. Kunne træffes beslutning om det 
andet spor. 
 
Ad. 6 Din 2660 kalender evaluering 
Mette gennemgik kort det udsendte oplæg.  
Der var opbakning til aktivitetskalenderen. Man oplevede, at beboerne læste den mere end 
Esplanaden.  
 

Det blev besluttet, at køre med kalenderen projektperioden ud, altså til medio 2016. 
Der var opbakning til, at vi skulle forsøge at få Brønden med en side om deres aktiviteter.  
Michael tager en snak med Ib Terp om det (Mette sender økonomi overslag til ham).  
 
Ad. 7  Krisekommunikation, skabelon 
Mette orienterede om, at vi på sidste Styregruppemøde havde aftalt, at De 9 skulle godkende et 
forslag til skabelon for krisekommunikation. Hun gennemgik den først.  
 

Der var opbakning til skabelonen, og den blev godkendt med den bemærkning, at information af 
De 9 skulle huskes.  
 

bla 


