
Bestyrelsesmøde den 11. marts 2022. 
Deltagere: jens arne Petersen, Elise Kølleskov, Bente Kristensen, Lene Andersen, Bodil skov, Jørgen 
Hansen, Inger Merete Drejergaard, Ældreråds rep. Anette Thysen. 
Afbud: Hanne Thomsen. 
Mødeleder: Bodil Skov. 
1.Dagsorden godkendt  
 
2.Referat fra sidste møde godkendt med tilføjelser.: 
Flytning af hjertestarter til udenfor er bestilt, pris.: 6.500 kr 
Låse i havestuens yderdøre er vanskelige. Justering er bestilt  
byggeingeniøren er kontaktet til eftersyn af hele gården  
 
3.Generalforsamling.:ingen indkomne forslag  
Der mangler 1 pers i bestyrelsen: 1 suppleant, 1 revisor. 
Bestyrelsens forslag er følgende. Til bestyrelsen, Jørgen Erik Kretschmer 
Suppleant Lene Rasmussen, Revisor Henning Arent. 
Byggesag.: Ny dør indenfor til havestuen kommer i uge 12 -derefter brand og anlægsgodkendelse  
Trådhegn med klatre-hortensia omkring ny fliseplads 4 x 6 m. udformes af de lokale mænd. 
Tag på lysthus og cykelskur ødelagt af stormen. Der pålægges tagpap af firma. Cykelskuret er rep. 
af kommunen. Det undersøges hvordan forsikring gælder. 
Tilbud fra Fyens Stiftstidende a 6000.kr. er afslået  
Tre uduelige computere i huset er opdateret af Jens Arne med ny harddisk 1.500 kr.  
Der er ved at blive udformet en ny og brugervenlig hjemmeside til Skibhuscenteret. 
Møbler: Nye er besluttet til ny havestue ----Nyt navn.: Orangeriet. Indvielse senere i år. 
1 stol a.475kr -1 bord til 2 pers: 1050 kr. -1 bord til 4 pers..:1395kr.--- antal? 
Jens Arne og Elise.: Seminar om Veluxfonden. Ansøgnings muligheder. Der søges om penge til 
Fitness Outdoor her på gårdens grund. 
Bente næstformand ønsker at stoppe efter trofast arbejde i ca. 13-14 år. Gurli påtager sig Bentes 
opgaver vedr. styring af rengøring. 
Vi er meget glade for de nuværende personer der er i jobtræning i øjeblikket, de hjælper i 
køkkenet og løfter en stor rengøringsopgave. 
 
4.Restancer for kontingent for sidste år er ca. 20.000 kr. 
Folk skal melde sig ud, hvis de ikke ønsker at være medlem, ellers skal der betales. Der er hårdt 
brug for medlemskontingenterne til driften, da Coronatiden har kunnet mærkes på pengekassen. 
Økonomien ser trods det alligevel fornuftig ud.  
 
5.Aktivitetsudvalget. Se nyt program for april - maj - juni. Der er mange fine arrangementer. 
Der ønskes HJÆLP til kogekonerne både ved madlavning og opvask. Skriv jer på listen i 
personalestuen. 
ALLE aktivitetshold rydder op efter sig. 
Forslag: Indkøb i Rema af glutenfri brød til fryser til glutenallergiker. 
 
6.Skilt om info af aktiviteter på gården ønskes opsat udenfor ved parkeringspladsen med lys i. Skab 
til ophæng undersøges. 



 
7.Sedler om medlemmernes ønsker til aktiviteter uddeles til påtegning på generalforsamlingen. 
Næste møde 8. april kl. 9. 
Ref. Inger Merete Drejergaard  
 


