
                                               

Ringe, den 14. maj 2020 

Referat fra Støttegruppens møde den 5. maj 2020 
 

På mødet deltog Lisbeth, Jørgen, Mona, Kaj, Jane, Anna og Lonnie 

• Vi blev konstitueret: Kaj fortsætter som formand, Lonnie som sekretær og Anna er vores 

kasserer. Mona er udpeget som repræsentant fra Guldhøj bestyrelsen. 

- Kontaktpersoner til grupperne er: Servicegruppen/Kaj, Cafégruppen/Mona og Lisbeth og 

Arrangement gruppen/Lonnie. 

 

• Lonnie kontakter Jørn for at få en mailadresse under Støtteforeningen. 

 

• Lonnie laver dagsorden til bestyrelsesmøderne og Kaj indkalder efterfølgende  

• Fast dagsorden til vores bestyrelsesmøder med flg. Pkt.: 

- Siden sidst (formanden) 

- Nyt fra hver gruppe / alle 

- Økonomi – både fra Guldhøj og Støtter (kasserer) 

- Orientering fra Guldhøj Bestyrelsen (Mona) 

- Opgavelisten gennemgås og nye opgaver tilføjes 

 

• Kaj: 

-  forespurgte om vi kunne starte op igen så småt. Vi blev enige om at starte allerede onsdag 

den 13/5 kl. 9-12. Der kan arbejdes både ude og inde – med afstand. Vi genoptager den sidste 

onsdag i måneden kl.9-12, hvor alle mødes (café- og servicegruppe). Kaj indkalder til begge.  

-  ønskede forslag til hvordan vi kan få nye medlemmer til og hvordan vi får de ”gamle” 

medlemmer til at betale igen. Mona fortalte at Senior 60+ foreningen udsender en takke- 

og rykkerskrivelse til deres medlemmer. Lonnie laver udkast og sender det til Kaj og 

Mona.  

- Lonnie udsender brev til medlemmer om betaling i januar 2021 (til betaling 1. februar og 

igen en reminder ud sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen (skal være ude 

senest 1 måned før afholdelse af generalforsamling).  

- der er bestilt nyt lydanlæg til aulaen, det kommer den 19. maj og bliver installeret. 

- når kommunen flytter de sidste cykler ud fra kælderen, laver vi rummet om til et værksted 

med lås på. Vi har fået værktøj og maskiner fra Senior 60+. 

- toiletterne i kælderen er næsten færdige, der mangler bare en fuge i gulvet og så skal der 

sættes aftørringsholder op i stedet for håndklæder. Kaj undersøger priser. 

- de fleste af kommunens opgaver vedr. reparationer er ved at være ordnet. 

- har aftalt møde med H.J. Ventilation når Corona krisen er ovre. Vi skal gennemgå tekniske 

alarmer m.m.  

- foreslår Troels at han tager en snak med kommunen vedr. handicap p-pladser i den store 

gård, da bl.a. Scleroseforeningen og Hjerneskadeforeningen ønsker at afholde 

arrangementer i Aulaen. Men de handicappede som kører selv/alene har behov for at holde 

tæt på indgangen. 



• Anna: 

- Anna oplyser at konto for kontingent er: 0828 1727826. 

- diverse småudgifter (søm, skruer m.m.) skal konteres på Guldhøj konto og ikke på 

Støtteforeningens. 

- alle indtægter og udgifter i caféen forbliver i Støtteforeningen. 

 

• Fra Guldhøj bestyrelsen: 

- orientering om alkoholbevilling. Det bliver for omstændigt med en fast bevilling, så 

fremover søges der lejlighedsbevillinger (10-12 gange om året kan man søge). 

- AOF har tidligere meddelt at de stopper med sprogundervisning, men det er nu usikkert om 

det gør det eller ej. 

- der indkaldes til møde vedr. forsikringer på Guldhøj (Jane undersøger om Fynsland har en 

frivilligforsikring, vi kan komme ind under). 

- el, vand og varme er adskilt fra kommunen. Men Troels har mange spørgsmål til dette. 

- det undersøges om/hvordan maleriet kan renoveres. 

- aftalt med renovationsfirmaet at vi ringer når vi ønsker container tømt. 

 

• Opgaver:  

-  hvad skal der ske med sandkassen? 

-  hvad med rabatten mellem huset og sandkassen? 

-  det asfalterede stykke ved sandkassen og det uafskærmede “hul” ind mod huset? 

-  legepladsen med de gamle mørnede legeredskaber: huse m.m.? 

-  lugning af flisearealer og de halvrunde bede ind mod huset med de rådnede trækanter    

omkring? 

-  skrænten ved trappen? 

-  børnehaveskiltet bør tages ned 

-  cykelstativet (som ikke er vores areal) ved hovedindgangen ser forfærdelig ud - især om     

efteråret, når bladene falder. Da samles de i store bunker omkring cyklerne 

-  lugning og beskæring af hegn ved parkeringspladsen neden for hovedtrappen 

- der mangler elpærer ved maleriet i aulaen. 

 

Næste bestyrelsesmøde afholdes onsdag den 3. juni kl. 9. 

 

Referent 14. maj 2020 

Lonnie Braagaard 

  



 

 

• Opgaver til arbejdsdage: 

lyset i forgangen ved A1 

ophængning af kost m.m. (Tom er i gang) 

Skiltet på huset med Guldhøj Børnehave udskiftet evt. med en Guldhøj banner 

på øverste etage/glasgangen mangler en lampe (skærm) 

udendørs lys ved indgangen mangler 

servicegruppen finder plads til el materialerne 

• Løbeklubben klager over dårlig akustik i lokalet i kælderen.  

• Branddør i stueplan skiltes – dette er en branddør/må ikke benyttes. 

 

Næste møde planlægges umiddelbart efter generalforsamlingen. 

Arbejdsdag for servicegruppen og cafégruppen på onsdag den 29. januar kl. 9-12  

 

Referent 

Lonnie Braagaard/27. januar 2020 

  


