
                                               

Ringe, den 19. august 2020 

Referat fra Støttegruppens møde den 12. august 2020 
 

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

Kaj: Tilbud fra HJ Ventilation er sendt videre til Troels med tilkendegivelse om, at det ikke er 

relevant. 

Der er sendt brev til Borgmesteren og Kommunal direktøren om at tingene halter og ikke 

bliver ordnet som lovet. Det er svært at opretholde motivationen, når intet fungerer og man 

taler for ”døve ører”.    

Vi ved ikke hvor hovedafbryderen er – og hvad nu hvis, der sker et eller andet! Vi skal 

have styr på hvem er ansvarlig/kontaktperson for hvad og der skal laves en oversigt/el 

tavleplan, som alle brugere/lejere orienteres om – have kopi af (Mona tager det op i 

bestyrelsen). 

   Der er fugt fra loftet i lokale A1 og A2. 

Mona: Alarm i huset! Der skal følges op på om alarmen virker og hvor, og efterfølgende skal der 

en skrivelse ud, om at ALLE opfordres til at lukke vinduer og LÅSE hoveddøre efter sig. 

 Der kommer nye borde til Aulaen.  

Jørn opfordres til at lave en skitse over, hvem bor hvor. 

 Troels har deltaget i et møde med Boligforeningen og AL indkørsel til gården til stueplan 

er FORBUDT. Der arbejdes videre på en løsning for handicapkørsel. 

 24/8 og 5 uger frem har Antenneforeningen lejet sig ind i A5 og depotrummet overfor A4. 

Deres medlemmer skal have udskiftet modem. Depotrummet tømmes til den 24/8. Ved 

denne lejlighed bør der ligge foldere om Guldhøj til alle. Ting i depotet som er 

Hjemmeplejens – afleveres.    

2/9 kl. 10 besøges Seniorhuset i Odense og det er for begge bestyrelser. 

 25/9 kl. 14-17 Frivillighedsdag. Caféen laver kaffebord. 

10/10 kl. 10-15 visionsmøde i Aulaen. Frivilligcenter Faaborg-Midtfyn står for 

arrangementet og alle er velkommen. 

Jørn opdaterer hjemmesiden med disse arrangementer og Anna booker lokale. 

Guldhøjs bestyrelsesmøde holder møde hver den 2. tirsdag i måneden. 

Det er ikke i orden at alle andre bruger vores container. Senest blev der afholdt bryllup i 

boldklubben og affaldet kom i vores container. 

Vi har fået tilbud på gardiner til Aulaen og det er godkendt – når de hænges op, skal der 

tages højde for at døren kan åbnes lidt. 



Elevator i huset er på idéplan og tages op med Kommunen i dag (onsdag den 12/8). 

Vi afventer fortsat opmåling til 2 handicapbiler i kælder-gården. 

Kommunen beskærer træerne i september måned. 

Der mangler blå markeringslinier/mærkater for synshandicappede ved Hoveddøren. 

Cylinder skal udskiftes ved Hoveddøren (Kommunen). 

Cykler og reklamevogn m.m. står ved vores cykelskur – på vores grund. Beboerforeningen 

gøres opmærksom på dette. 

En længere dialog mellem Guldhøj og Kommunen vedr. indlogering af Hjemmeplejen, 

mens der bliver lagt nyt tag på Kommunens bygning, er ved at komme på plads. De lejer 

sig ind på de tomme lokaler på 1. sal samt depotrum i kælderen. 

AOF-sprogundervisning er stoppet og lejer ikke alle lokalerne på 1. sal. 

Cafégr: Der kommer rullebord til kælderen. Fryseren blev tømt ifm corana nedlukning og nyt er nu 

indkøbt/bages. Møde i gruppen afholdt torsdag den 13/8 kl. 9.30. 

Servicegr:  Næste arbejdsdag er onsdag den 26/8 kl. 9-12. Der arbejdes fortsat i haven og hvad der står 

på opgavelisten. Lisbeth fortalte om Nårup Forsamlingshus som havde fået et legeområde 

med legeplads, boldbane m.m. 

Kunne evt. søge LAG midler til legeområde hos os. 

Lydanlægget i Aulaen virker og Frank udarbejder en brugervejledning. 

Der står nogle stole i garderoben som godt må flyttes til depot i kælderen. 

Arrangementgr:   15/11 kl. 10-14 afholdes julemarked i Aulaen.  

       15/1 2021 der arbejdes på en aften med aftensmad/vinsmagning. 

 

Økonomi: Guldhøj kr. 185.500 (indkøbes gardiner for ca. kr. 20.000 og der mangler fortsat afregning 

for el og varme). 

 Støtteforeningen kr. 13.500 og vi har 52 medlemmer. 

 

Evt.: Vandhanen drikker og er kalket til i køkkenet i kælderen. 

 Lyset brænder konstant i A4 – der er ingen afbryder. 

 Næste bestyrelsesmøde er torsdag den 24/9 kl. 9.00  

   

 

 

 

 

 

 

  

  



 

 

• 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 

- vandhane i køkkenet i kælderen drypper/er kalket til 

- A4 lokalet, der er lysføler som ikke kan afbrydes 

- der står nogle stole i garderoben som godt må flyttes til depot i kælderen 

 

 

 

Referent 19. august 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 

  


