
Bestyrelsesmøde 

den 08-06-2022 
     

Deltagere: Anna Hilding, Ditte Bengtson, Jannick Boelsgaard, Sarah Primdahl, Gitte 

Byskov, Joan Larsen 

 

Referent: Joan Larsen 

 

Fraværende: Malene Gammelgaard, 1.suppleant; Anni Sølvtoft. 

 

1. Orientering fra 

formanden, 

næstformanden og 

udvalg 

 

Formand Anna Hilding orienterede om helhedsplanen, 

dette vil blive taget op på afdelingsbestyrelsesmødet til 

september. Vi i afdelingsbestyrelsen ved ikke mere end 

beboerne. Det ser ud til at alt er gået lidt i stå. Så vi 

forventer alle at blive klogere på mødet d. 07-09-2022.  

2. Plads til forskel Anna Hilding var til møde d. 14-05-22, hos plads til 

forskel, hvor der blev vedtaget der skal laves en 

sommerfest d. 27-08-22. Der vil komme en indbydelse 

senere.  

3. Sankt Hans. Der blev diskuteret hvem der skulle stå for hvad, 

således at alle i bestyrelsen bidrager med gøremål, de 

blev fordelt så Anna Hilding ikke står alene med 

opgaverne.  

4. Ekstra skyl i 

vaskemaskinerne 

Bestyrelsen talte om hvordan man kan undgå at 

beboerne IKKE fylder eget parfumeret vaskemiddel i 

maskinerne. Da der er beboere der er blevet alvorligt 

syge af dette. (Det kan i værste tilfælde udløse 

anafylaksis chok, som er en livstruende tilstand der kan 

medføre døden, hvis det ikke bliver behandlet rigtigt.) 

Bestyrelsen vil tale med serviceinspektøren, Tommy 

Hansen om dette. Om det kunne løses ved at der bliver 

sat en ekstra 11 kg maskine op, kun til allergikere i 

begge vaskekældre. Og hvor de så får en ny chip, der 

kun kan bruges til disse 2 maskiner. For det er jo ikke 

meningen at man skal blive syg af at vaske sit tøj.  

5. Evt. flexjobber til at 

servicere og rengøre 

beboerhuset. 

Dette er ikke færdigdiskuteret i bestyrelsen. Da der er 

mange holdninger til dette. Så vi tager det op efter ferien 

igen. Men er der en efterlønner eller pensionist blandt 

vores beboere, der kunne tænke sig dette, mod betaling 

naturligvis. Så ret venligst henvendelse til 

afdelingsbestyrelsen. 

6. Klipning af hæk. Klipning af hæk, Joan har aftalt med Martin (vicevært) 

omkring dette, hvordan det er vi gerne vil have det her 

på Porshøj. Inden sommerferien studse hækkene, hvis 

de vil/kan/har tid på klipning, dvs. hvis der er blomsterne 

buske/stauder, må de ikke røre dem, ellers skal det bare 



være vildskuddene der klippes af. Til efteråret hvor de 

normalt klipper hæk, skal der klippes normalt, ikke så 

hækken kun er 15 cm høj, ligesom sidste år, for så 

blomstre eks Dronningebusken ikke, den blomstre kun 

hvert 2. år så. Klip hækkene i den højde man ville gøre 

privat.  

7. BANKO Banko er aflyst i juli måned da der er sommerferie.  

8. Lommepengedrenge. Der er fundet en afløser for Anna Hilding, der vil tage sig 

af lommepengedrengene. Maiken, hun er en vældig 

dygtig kvinde, hun ved hvordan hun skal takle 

drengene, da hun har en pædagogisk baggrundsviden. 

Bestyrelsen tror på det bliver en succes.  Hver mandag 

fra kl. 15.15 – 17.15 vil hun gå sammen med drengene 

og samle affald op. Men stadig ikke i hovedferien. 

9. Må indgangsdørene stå 

åbne i sommerhalvåret.  

Det er ikke tilladt at lade yderdørene stå åbne, uanset 

årstid. Da de så ikke vil blive lukket til aften når de 

låses. Det er tilladt at de står åbne ved ind- og 

udflytninger. Det er heller ikke tilladt at flytte med 

spejlene på p-pladserne af sikkerhedsmæssige årsager. 

De er indstillet korrekt da de blev sat op.  

10.  EVT. Hundeposer skal i de rigtige skraldespande. Og det er i 

skraldespanden UNDER hundeposerne eller i restaffald. 

 

 
Næste bestyrelsesmøde afholdes onsdag d. 17-08-22. Beboere 
kan henvende sig i bestyrelseslokalet mellem kl. 18.30 – 19.00, 
eller skriftligt komme med input, ved at smide et brev i 
postkassen ved bestyrelseslokalet.  

 


