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Referat af De 9- møde d. 9.12.2013 
 
Tilstede:  Tommy, Lunden; Jeppe, Rheumpark; Ole, PAB 8; Hugo, T13; 

Laila, BB 608; Libbe, BB 605; Allan, Gurrelund-Bjerrelund; 
Mette, NetværksKontoret 

 
Afbud: Bent, Lis, Bente 
 
 
Ad.1 Valg af dirigent 
Hugo blev valgt.  
 
Ad.2 Godkendelse af dagsorden 
Punkt vedr. KulturWeekend udgik, da det er mest hensigtsmæssigt, at alle ni afdelinger er til stede ved 
drøftelsen. Orienteringsrunde med informationer fra de forskellige afdelinger kom på dagsordenen i stedet. 
 
Ad.3 Godkendelse af referat fra d. 21. oktober 
Referatet blev godkendt. 
 
Ad.4 Meddelelser, siden sidst 
 
Netværkskontoret:  
 
Juletræsfest blev afholdt søndag den 8. december i Brønden. Her var ca. 220 deltagende. Ole Larsen pegede 
på, at der evt. kunne have været mere end en julemand, da det var svært for denne at skabe stemning 
omkring juletræet alene. Lotteriet var som altid den største succes. 
 
Evaluering: NetværksKontoret har arbejdet med evaluering i forhold til Landsbyggefondens krav om nye 
årlige mål, succeskriterier og milepæle, der skal udarbejdes for alle indsatsområder og projekter. 
 
Nyt design: Nyt logo er blevet vel modtaget.  
 
Hjemmeside: Test af ny hjemmeside er i gang. 
 
BB afdeling 605: Der har været afholdt klippe-klistre arrangement i Perlen samt bage-dag. Hvis der er nok 
tilmeldte afholdes også juletræsfest. 
 
Rheumpark: Der har også været holdt juletræsfest her – også for mere end 200 deltagere. 
 
T13 har haft forsøg med kondenstørretumblere, hvor Miele-modellen vandt: modellen var bl.a. 40 % 
hurtigere end Elektrolux modellen. Hugo rundsender materiale om kondenstørretumblere både til gruppen 
af afdelingsformand. T13’s afdelingsleder informerer kollegerne på næste erfa-møde. 
 
I 2014 får T13 to lærlinge: En catering-elev samt en ejendomsfunktionær-elev. 
 
HP4: Hugo orienterede om at man i HP4-regi allerede nu vil forsøge at finde praktik-elever, så disse er linet 
op, når renoveringen går i gang i 2016. Det er vigtigt i den forbindelse at indgå samarbejdsaftaler med fx 
Produktionsskolen. Tranemosegård inviterer de tre andre organisationer samt kommunen til en 
partnerskabsaftale. 
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Der var én stormskade i T13 i forbindelse med stormen Bodil. Et glastag på en gangbro lettede. Årsagen til at 
taget kunne lette, bliver undersøgt. 
 
Jul hos Clausen: T13 prøver igen i år med jul hos Clausen. 
 
I forbindelse med orienteringspunktet blev rekruttering af frivillige drøftet. Hugo henviste til en ny rapport 
fra Boligkontoret Danmark, hvor der peges på at det er bedst at rekruttere frivillige til meget konkrete og 
tidsafgrænsede opgaver samt at det er uhensigtsmæssigt at lade de unge starte som frivillige i en 
afdelingsbestyrelse, da arbejdet her synes tungt. 
 
Ad.11 Eventuelt 
Den fortsatte opbakning til De 9-samarbejdet samt til helhedsplan-arbejdet blev drøftet. 
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