
Referat af afdelings bestyrelses møde den 13. februar 2016 

Fremmødte: Trunte, Nickie, Stine, Majken, Lillian, Anitta. 

Formanden fortalte om den oplevelse det var at være med i Helsingør og alle de indtryk 

der var. Oplevelsen der over gav bla. Et indblik i hvor meget man er en del af, når man bor 

i almen lejebolig. Et indblik i hvor meget socialt man kan være en del af og hvilke opgaver 

man kan være med til at løfte.  

 

Det blev besluttet at Trunte, Nickie, Stine og Majken skulle deltage i kursus på Fredens-

borg 2. april 2016 

 

Strikkeklubben kom op og vende og det blev besluttet at den forsat skal eksistere, så læn-

ge at Nickie vil ligge kræfterne i den og bruge tid på den, da det er et godt socialt arrange-

ment for dem som deltager. 

 

Der har været et forslag om at leje viskestykker, klude og håndklæder ud i forbindelse 

med leje af Valhalla. Bestyrelsen synes at dette er en rigtig god ide og vil gerne give det et 

forsøg. Man satte at det skal være muligt at leje et sæt med 4-5 viskestykker, 2 håndklæ-

der og 3-4 klude for 30 kr. (Dog er dette endnu ikke sat i gang, men der arbejdes på det) 

 

Der blev lavet en turnus ordning for optjekning af Valhalla og der var enighed om at man 

ikke bør gå i Valhalla alene. Februar er det Stine og Trunte, marts er det Lillian og Nickie, 

april er det Stine og Trunte, maj er det Majken og Trunte som tager tjekket efter udlej-

ning. 

 

Der var en kort opfølgning af mødet den 8. januar i Valhalla med Birgit Hellner. Der var 

enighed om at det var noget der kunne komme med i et nyhedsbrev ud til beboerne, sidst 

i marts/ først i april. 

 

Næste møde blev fastsat til at være den 9. april kl 13 hos Nickie 

 

 

 


