Referat fællesmøde afdeling 16, 17 og 18
27. september 2018
1. Siden sidst
Bord/bænke til legepladsen, var bestilt fra Østerlund værkstedet i Nordborg men inden de kunne
lave den blev værkstedet lukket, men vi har fået samme aftale med samme pris fra beskyttet
værksted i Sønderborg som kan levere den til os foråret 2019, Inger fra afdeling 16 er i kontakt
med dem.
Ole fra afdeling 17 vil kontakte teknisk forvaltning og høre om vi kan få fælles container for afd. 16
og 17 sat ind i skoven så den ikke står ude ved gaden.
Campingvogne på parkeringspladsen foran Nederhaven 20-21, de er der midlertidigt og kan ikke
anses at skabe større fare end hvis store biler var parkeret der.
2. Stofa
Det bliver holdt fælles møde for afdeling 16, 17 og 18 hvor vi inviterer Stofa til at komme og
fortælle om pris på internet, nye tv-pakker med frit valg og muligheder for kollektiv aftale for alle
tre afdelinger.
3. Legepladsen
Vi bestiller nye dækgynger og sansegynge til legepladsen, det er Arndis fra afdeling 16 der sørger
for det.
Afdeling 17 har købt og monteret nye brædder på bænken på legepladsen.
Afdeling 18 vil sørge for oprydning og evt. vedligeholdelse af legepladsen 2019
4. Juletræsfest
Det bliver fundet festudvalg til fælles juletræsfest den 9. december. Ruth fra afdeling 17 vil være
tovholder og skal vi have fundet flere til festudvalget helst fra alle afdelinger. Det bliver holdt
møde i festudvalget i slutningen af oktober.
Det er fundet en julemand, vi forslår at alle kommer med lille pakke, vi skal have fundet på
forskellige aktiviteter for børnene, alle i afdelingerne er velkomne og kan invitere børnebørn og
oldebørn med.
5. Eventuelt
Afdeling 16 forslår at fællesmødet får en fast uge hvor vi holder mødet og det blev besluttet at det
bliver i uge 39 herefter. Det er afdeling 17 der holder fælles møde i uge 39, 2019.
Rensning af tagrender, afdeling 16 har lige fået renset, afdeling 17 og 18 har bestilt men det er
ikke udført endnu.
Afdeling 16 forslår at vi får indhentet fælles tilbud i rensning af mos af tagene og det vil vi få
indhentet men fra et anerkendt firma.
Vores fælles Facebook gruppe skal vi være aktiv i at poste når, og hvad sker i afdelingerne.
Tak for godt møde og godt samarbejde

