
Referat fra møde i Aktivitetsudvalget mandag  

den 8. april 2019 kl. 17.30 

Til stede: Solveig Nielsen (SN), Jane Nielsen (JN), Grethe D´Aniello (GD), Gitte Nordbjerg (GN), Karin Nielsen 

(KN), Birgit Jensen (BJ), Kirsten Pedersen (KP), Sysser Hansen (SH) og John Jeppesen (JJ) 

Afbud:  

Dagsorden: 

1. Valg af ordstyrer 

JN 

 

2. Valg af referent 

GN 

 

3. Godkendelse af seneste referat 

Godkendt 

 

4. Nyt fra formanden. Herunder ansøgninger og evt. klager 

Klage vedr. medlem i klub 18 /gåklubben. Der klages fra medlemmet over, at der ikke permanent er 

mulighed for at være passiv medlem. Altså kun deltage ved festlige lejligheder og når der er 

spisning. Og ikke deltage i klubbens egentlige aktivitet. Generelt blander Aktivitetsudvalget sig ikke 

i klubbernes vedtægter og det er sig også gældende her.  

Musikklubben. De klager over manglende varme i lokalerne. Termostater er fjernet og varmen kan 

ikke komme op i temperatur. Instrumenterne kan ikke tåle de svingende temperaturer.  

De søger om tilladelse til renovering af lokalerne. Afmontering af emhætter og lign. skal foretages 

via ejendomskontoret. Det samme gælder den manglende varme. Og isolering af nogle vinduer. 

Aktivitetsudvalget kontakter ejendomskontoret for udbedring af det nævnte.  

Seniorklubben søger om tilskud til foredrag. Det bevilliget 

Fælles formandsmøde. JN orienterer. I anledning af Boligselskabernes Landsforenings, BL, 100 års 

fødselsdag opfodres alle boligforeninger i Danmark til, at afholde landsdækkende fælles 

kaffebord/morgenbord lørdag den 15. juni 2019. Der er bred enighed om, af Gersagerparken skal 

deltage i dette arrangement. Det falder dog samme dag som Aktivitetsudvalget har arrangeret 

bustur til Bakken. Dette arrangement forsøges flyttet til en senere dato på året.   

Medlemslister fra klubberne er gennemgået. Der er et par klubber hvor det stadig kniber med at 

holdes sig inden for de 25 % af medlemmer der er bosiddende uden for Gersagerparken. Men der 

arbejdes på det. De berørte klubber får en mail. 

Vedr. flytning af reoler til bogstuen fra nr. 91 til nr. 34. GD hører Jørgen Jensen om hjælp til det.   

 

5. Økonomi 

Der mangler klubregnskab fra en enkelt klub og så er der 2 klubregnskaber der ikke umiddelbart 

kan godkendes. De berørte klubber får en mail.  

Regnskabet gennemgået og balancere i forhold til budget.  

 

 



6. Kommende arrangementer 

Plakater klar til print, en enkelt rettelse med årstallet. Hænges op onsdag eller torsdag. Banko, 

loppemarked og Majfest. Ikke aktuelle opslag tages ned.  

Banko. Vi indkøber elektronisk banko. Afbud fra GD og BJ. KN smører madder og JN bager 

kokosmakroner. Vi mødes kl. 12. 

Loppemarked. Vi mødes ved nr. 149 og sætter telt og borde/bænke op kl. 8.00. Lille køleskab fra 

KN. SN og KN handler ind.   

Majfest. De 8 kantede borde/bænke skal helst helt væk eller flyttes så langt ud til siden som muligt. 

Opsætning den 24. maj kl. 16. ved Mælkebøtten. Vi bærer ting over fra nr. 40 og gør så meget klart 

fredag som muligt. Poul, Jane, Gitte, Denis, John, Solveig og Kirsten. Om lørdagen mødes vi alle  

kl. 10. Opgaver er fordelt efter liste, som renskrives og sendes til medlemmerne.  

 

Høstfest drøftes kort med henblik på bestilling af musik og underholdning.  

 

7. Aktivitetsudvalgets vedtægter 

Afklaring om videre forløb. Vedtægterne er nu færdigskrevet og som et dokument på 5 sider. Vi 

kontakter Greve Boligselskab / Jens Rasmussen for at bede ham gennemlæse dokumentet så vi 

sikre os, at vi er indenfor de gældende rammer for Aktivitetsudvalget. Først derefter forelægges det 

de to afdelingsbestyrelser.   

 

8. Eventuelt 

JJ ny mailadresse. 

 

 

 

Næste møde mandag den 6. maj 2019 kl. 17.30 i nr. 165. SN står for mad og dessert.  

 

 

Gitte Nordbjerg 

11. april 2019 

  

 


