
Møde 24.10.2022 

 

Økonomi: ca. 160.000kr (kommunen er ved at sende forbrugs opgørelse……) 

 

Marianne….. Dommen er faldet og vi har nu fået tilsendt dommen. Efter snak med retten kan vi søge civilt 

søgsmål via nettet og uden advokat. 

 

Lys i huset: Skrev til ham der var her fra kommunen, som skulle sende ”et tilbud” på nyt lys. Han havde ikke 

fået svar fra den der var med, så han skulle forfra, men skrev at han stadig forventer det bliver i år…. Han 

har siden været der, dagen efter mødet. 

 

Vinduespudsning: 1 april og 1 september – bookes ude/inde – resten efter behov. Første gang inde 

julemarked. 

  

Hvor langt er vi med maleren: (Pernille) Når gips er sat op skal maleren have besked, så vi kan aftale 

tidspunkt. 

 

Juletræ: Kimie skal ud at vælge mandag den 31/10 – aftaler levering – hvilken dag? (inden kl. 15) jeg hører 

dem hvad de forventer det kræves. (måske Lena og Steen kan tage imod det.) onsdag kl. 23/10 kl. 16.00 

 

Julemarked: (Kimie) Vi har stadig ingen med juletræer mm og sådan bliver det nok bare. 

Der er fuldt booket indenfor samt 4 udenfor + spejderne 

 

Ændring af priser i systemet: kan jo sagtens ændres mellem jul og nytår – for så booker folk jo først til det 

nye år. Kimie, send nye kontrakter. 

 

Uddele kontrakter: 

 

Rullegardiner: Vi har nu testet at man kan skifte kæde, så de får lange kæde øverst. Kimie kigger om rabat 

til black Friday. 

 

Party dans: Er der en anden der skal tage dem de sidste to gange med opsynet. Jan og Karina kigger 

sammen med Danni inden så vi er sikre på at vi er tilfredse inden arrangementet de næste to gange. 



 

Olle Kolle: lørdag den 4/3. Danni, Rico, Lena og Pernille kan hjælpe. Kimie hvis hun kan. Det blev besluttet 

at maden er 3 stk smørrebrød og entre pris 125kr. Jan og Karina planlægger. 

  


