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Emne
Tilstede
Afbud fra
Godkendelse af
referat
Nyt fra
formanden
Økonomi

Varmepumpe

Rengøring

Forskønnelsesdag
/ arbejdsdag
d.18.9 – start kl 9.

Referat
Jytte, Gary, Søren, Hans, Edel, Poul
Benjamin
Ok
Kommentar: Gardinmand kommer på besøg
mandag kl 11.30 - Edel.
Henv fra kommunen om lån op til 100.000kr
A la tidligere lån uden renter m.m.
Kan bruges til mærklægningsgardiner.
Købt ny gulvvaskemaskine til 7.500kr – 3 x
vandskifte plus lidt sæbe. Skal ikke indgå i
udlejningen.
Vi har rigeligt de penge som vi skal bruge til
varmepumpe.
Opsættes d.27.+28.9. (mandag + tirsdag)
Vi lader oliefyret køre de næste 3 uger, da
mange udlejninger og tanken skal tømmes.
Rengøringshjælpen er sprunget fra. Hans laver
et skriv der deles på facebook og Alken.dk
Opgaver:
Oprydning/ klargøring i kælder til varmepumpe
– trailerkørsel til genbrugsplads. Min 3 pers.
Færdiggørelse af vinduer rundt om. 2 pers.
Oprydning/ lugning udenfor
Rengøring af køkken, sal, bibliotek (husk
varmepumpe) mange pers.
Afvaskning af loftslampe. Bruge rullestativet.
Gary skaffer nye pærer, når vi nu alligevel skal
have fat i lamperne.
Er der noget ved lejligheden, der skal ordnes?
Fra tidl. Referat: Vindue mod vest og nord males
udvendig - en arbejdsdags opgave. Incl. Bundstykke
mod nord. Der skal fuges omkring vinduerne.
Som finish vil det være godt med fugning ml. vægge
og loft.

Hans snakker med Ursula og Danny om der er
muligt at komme til i fald vi er folk nok til
arbejdsdagen.

Ansvarlig

Gary

Hans
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Vedr lyd til
lifestreaming
Udlejning

Evt
Næste møde

Forplejning / Jytte
Jytte laver skriv om efterladte ting i kælderen,
der skal afhentes senest fredag d.17.9. ellers
går det til genbrugsplads –
Og skriv om arbejdsdagen.
Gary har fikset så lyden er bedre, afprøves ved
næste lifestreaming før andet gøres.
Kor overgået til under aftenskole LOF og de får Edel
regning.
Konfirmation 2022. Lokalt d.1.5. Hvis man
ønsker leje til d.1.5. skal man melde sig til Edel
senest 1.10. - traditionen tro trækkes lod
blandt interesserede.
I øvrigt mange henvendelser om udlejninger.

Mandag d.4.10. kl 17

