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Møde 9 i foreningsåret 2014 - 15 
 
Mødested hos Rikke, P40, torsdag d. 9. april kl. 19:30 
Deltagere: alle var til stede 
Referent: Rikke Matthäi Leland 
 

Agenda/Referat: 
 
1. Godkendelse af mødereferat  
Referat godkendt 
 
2. Klub Albert 
Status for overtagelsesprocessen, skøde mm. 

 Arealoverførsler er nu godkendt af kommunen og skøde kan skrives 
Forberedelse til Åbent hus arrangement d. 12. april. 

 Vi hænger plancher op i huset med de opgaver vi mener, skal udføres, så 
medlemmerne kan melde sig. 

 På dagen skal der også være mulighed for at melde sig til husets 
brugergruppe 

Brugergruppetilmelding: 

 Motionisterne 2-3 personer vil gerne være med 

 Susanne Clausen (særligt omkring indretning af køkken)? 

 Louise Pedersen 

 Ole Rømer 
Alarmløsning – et par muligheder undersøges, der i blandt Villy Frandsen 
Nøgler kontra elektronisk lås 
Fibernet besluttet indlagt til Klub Albert – eksklusiv TV 

 
 

3. Økonomi  
Regnskab 2014-15 fra Lona gennemgået. Store udgifter til regnvandskloakker. 
 
4. Fællesarealer  

1. Indkomne ønsker til nærlegepladser og udestående arbejder for samme 
D13: Gynge flyttes (til P21), legehus opsættes 
D21: Gynge opsættes (fra D13) 
P116: Legehuset fjernes, sandkasse bibeholdes, vippe indkøbes og 
opsættes. Bord/bænkesæt bibeholdes. 
D48: Sandkasse bibeholdes og vippedyr fjernes  
H10: Klatrenet 
H18: Rutsjebane 
D17: Koldbøttestang og bord/bænkesæt med fliseunderlag 
Thomas indhenter alternative tilbud 

2. Bump ved Humlehusene 48 
Svend bestiller hos Fantasileg 

3. Ny renovationsplan vedtaget i KB. 
Overordnet proces for implementering gennemgået  
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Efter sommerferien skal vi informere og tage stilling til hvordan vi 
vælger/stemmer om hvilken løsning vi vil have. 
Evt. et informationsmøde med besøg fra kommunen 

4. Vi forsøger at låse bord/bænke-sættene op i Lunden og laver en aftale med 
Jens-Emil om at holde opsyn og rydde op. 

 
5. Budget 2014-15 og 5 årsplan 

1. Første budgetforslag. 
Klub Albert skal have sit eget punkt i budgettet 
Hhv. etablerings- og driftsbudget 
Svend og Lona arbejder videre med budgettet 

2. Hvordan vi skal tilbagebetale for købet af Klub Albert overvejes 
 
6. Generalforsamlingen - forberedelser  

1. Lona har stemmesedler 
2. Svend bestiller PA anlæg 

 
7. Røde Vejrmølle  
Næste nummer kommer i maj med bladdag 4. maj  
 
8. Eksterne opgaver 
Helle havde videresendt materiale fra brugergruppen specielt vedr. ny 
renovationsplan og dennes implementering. Vi skal have valgt løsning indn 
november 2015 
 
9. Eventuelt  
Anonymt brev modtaget – ikke behandlet 


