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Deltagere: 
 

Afdelingsbestyrelsen:  
 

Vinie Hansen (VH), Sif Enevold (SE), Nina Rytter (NR), Marianne Bahl (MB), Per Zoffmann (PZ) og Jørgen Lou (JL) 
 

 

Dirigent og referent: VH 
 

0. Godkendelse af dagsorden 
 

Dagsorden blev godkendt. 
 
 

1. Planlægning af beboermødet den 5. oktober 
På beboermødet er der to hovedpunkter: 

1. Frivilligt arbejde i Hyldespjældet, hvad går det ud på? Sif laver en oversigt over alle frivillige og de 
forskellige funktioner de varetager til indledning af punktet og vores forslag til ”Beskrivelse af 
frivilligt arbejde i Hyldespjældet”. Vi beder nogle af de nye og gamle frivillige om at fortælle om, 
hvordan de blev frivillige, hvorfor de laver frivilligt arbejde og hvad det betyder for dem. Vi foreslår 
flg. Nina og Marianne fra AB, Janne fra cafestyregruppen, Ivan som cafepasser, Jan Dahl som 
klunser. Herefter fortsætter debatten i grupper om frivilligt arbejde og forslaget som til sidst sættes 
til afstemning. 

2. Værkstederne, bruges de godt nok? Vi beder en af de ansvarlige for værkstederne om at sige noget 
på beboermødet om værkstederne, hvordan de fungerer m.m.  
- Tøjbytteboden/Aktivhuset, Viktoria (Nina taler med hende) 
- Keramikværkstedet, Harry (Vinie taler med ham) 
- Autoværkstedet, Bjarne (Vinie taler med ham) 
- Cykelværksted, Morten (Sif taler med ham) 
- Beboerhuset, Vinie 
- Træværkstedet, Kenneth (Nina taler med ham) 

Herefter gruppearbejde om værkstedernes fremtid: Fungerer de godt nok, Er der noget som skal laves om? 
Er der noget du mangler?, Er der noget du vil være med til? Vi skal bruge store post-it i 5 forskellige farver, 
elefantsnot og flipoverpapir. Vinie spørger om Michael kan hjælpe med at skaffe det. 
Til sidst sættes et punkt på om godkendelse af de to kommissorier for legepladsudvalget og 
husdyrudvalget. Vinie retter materialet til efter gennemgangen på mødet. 
Vinie laver Hyldetryk færdigt til fredag den 27/9 og Nina trykker, så det kan uddeles senest lørdag 
formiddag. Marianne uddeler Længerne og Store Torv, Sif i Stræderne og Jørgen i Slipperne. 
Per, Sif, Marianne og Vinie mødes kl. 13  den 5/10 og gør klar. Vinie beder Gitte bage en kage, Nina laver 
kaffe. 
 
2.Afdelingsbestyrelsens arbejdsprogram 
Programmet blev gennemgået og vi er godt i gang med de fleste punkter. Kun punktet om information og 
kommunikation mangler at blive taget op. Det gør vi på et senere AB-møde hvor vi planlægger at lave et 
mere spændende hyldetryk til beboermødet i marts 2014. 
 
Ref. Vinie Hansen 
 
 
 


