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Emne
Tilstede
Afbud fra
Godkendelse af
referat
Nyt fra
formanden

Økonomi

Forskønnelsesdag
/ Arbejdsdag
Lørdag d.12.9.

Lejligheden

Udlejning

Referat
Gary. Sren, Edel. Hans og Jytte
Benjamin, Poul
ok

Ansvarlig

Cykelsksuret: der har været drøftelse om
Gary
farvevalg med naboer, og en farve er valgt,
hvorefter der er tvivl om det er den rette. Gary
tale r med naboer, der har mulighed for at gre
indsigelse indtil arbejdsdag, d.12.9., hvor det
skal males.
Ser fint ud trods nedlukning. Ingen indtægter
Hans
på udlejning i de måneder, til gengæld heller
ingen udgifter, og så er der kommet flere
udlejninger til i efteråret.
Buffé bordene er lette både i vægt og at stille
op. Populære. Aftaler at Hans køber 4 mere.
Opgaver:
skifte listerne ud ved vinduerne,
fugning omkring vinduerne,
cykelskur males + lave rampe til skuret.
færdiggøre bagtrappen,
Oprydning biblioteket (fjernsynet sættes op
m.m.) Rengøring
Klargøring baggang til maling
Opsætning af papirs håndklædeholder.
Lugning / rengøring af udearealer
Jytte reklamerer og sørger for forplejning
Afventer hvad Holger vil førend videre proces.
Der er nogle vinduer der er punkteret, skal
skiftes.
Biblioteket, kan det lejes seperat til private
arrangementer? Nej jvnf. at det er indgang til
lejligheden er det forbeholdt ABAF og
arrangementer under ABAF.
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Inventar og
service

Der er kommet et
ekstra køleskab
Næste møde

Dover GF har lokalemangel, så lejet salen
mandag til yoga. Dette betyder at lejere af
salen og koret skal sikre at der er rent efter
dem til mandag morgen.
Drøftelse af om det skal leje noget at låne
service og borde etc. Til egne private fester.
Dette er taget om sig.
Aftaler at det kun er for medlemmer af
Mejeriet og efter aftale med Edel, og koster
100kr plus erstatte hvis noget går itu.
Det har vi ikke brug for – ABAF spørges om de
kan bruge det i huset på Fællespladsen. Hvis
ikke kommer det ud.
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