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Ringe, den 1. oktober 2020 

Referat fra Støttegruppens møde den 24. september 2020 
 

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

Kaj: Undskylder den kaos ifm mødet – giver kage næste gang       

 Nye gardiner til Aulaen – bliver hængt op den 25/9 

 8 nye borde er kommet til Aulaen 

 FMK har lejet lokaler på 1. sal  

 Internettet kører meget langsomt – det er utilfredsstillende, tages op med Troels 

 Ny vandhane på 1. sal som løb – er lavet 

 Har hørt at der er bevilget en elevator til Guldhøj i 2021 (FMK søger pulje inden udgangen 

af i år) 

 

Mona: Visionsmødet er IKKE den 10/10 men den 17/10 kl. 10-15 i Aulaen. Frivilligcenter 

Faaborg-Midtfyn står for arrangementet og alle er velkommen 

Alarmsystemet: Ingen betaler for det – og ingen kender til hvor og hvordan 

Hovedafbryder: Jørn laver en slags håndbog til hver etage 

Strømmen i A4: En dyr løsning hvis der skal laves en afbryder – Janes mand kigger på om 

føleren kan justeres 

De der får koden til udendørs kodebokse registreres ikke, men hvis koden bliver ændret, 

får de faste lejere/brugere besked. Der er intet formål med at løbeklubben har særskilt 

nøgleboks 

Cykelskur: cykler, reklamevogn m.m. står ved vores cykelskur – på vores grund. 

Beboerforeningen Domea og Kommunen har afholdt møde – vi får intet at vide 

Lyset udenfor er tjekket 

Elisabeth efterlyser haveredskaber – de er indkøbt 

Det papir som ligger i A1 depotet fordeles til diverse børnehaver i omegnen 

Frivillig Fredag er fysisk aflyst pga corona. Men et online bankospil bliver ”skudt i gang” 

af Borgmesteren 

Der er intet nyt vedr. handicapkørslen/handicap parkeringer 

 

Cafégr: Der er givet 5 stk. gavekort á kr. 100 til bankospillet på Frivillig Fredag 

 Der er indkøbt mundbind til brug når der serveres 

 Afspritning efter møder: bordene i A1 og A2 kan ikke tåle at blive afsprittet (overfladen) 

og generelt er det problematisk med afspritning efter hvert møde i alle lokaler – dette bør  
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løses! Evt. sættes en spand med sæbe og klud og der opfordres til at alle brugere afvasker 

før og efter eget møde 

 Planlagte modeopvisning er aflyst 

 Undren: hvorfor ligger der ofte kaffepletter på trappen? 

 Mona: der bør annonceres i ugeavisen om vores åben café hver tirsdag – kontakter Helene 

 Container tømmes 1 gang om måneden og Boldklubben får en regning  

 

Servicegr:  Der skal snakkes om haven fremadrettet. Evt. nedsættes et have udvalg, som selv aftaler 

mødedag og opgaver.  

 Elisabeth efterlyser stauder til haven og plantekasserne står alt for mørkt og er alt for tørre 

 En kompostbunke oprettes og afskærmes 

 Stabelstolene i Aulaen – kan de renses? Nogle af dem er ikke særlig pæne. Gennemgås 

 Gamle borde i Aulaen – dem med blanke ben gemmes, dem med røde ben bruges til 

loppemarked i november – derefter smides de væk. 

 Det er svært at få skiltet ned (børnehaven) – der kigges på det 

 Alle døre og vinduer gennemgås af Kaj og Jørgen for at se om de mangler kit eller olie 

 Gavlen i caféen males 

 Listen over aktive støttemedlemmer skal opdateres – Jørn gør det, men er usikker på om 

det er de som er med i div. udvalg eller? Kaj spørger Jørn 

 Mona: brochurer og foldere ligger alle vegne – hvor kan og hvor må de ligger – tager det 

op på næste møde i bestyrelsen for Guldhøj 

 

Arrangementgr:   15/11 kl. 10-14 afholdes julemarked i Aulaen. Vi afventer Mette Frederiksens 

udmelding den 18/10 

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

Lonnie laver oplæg til forretningsgange for hvordan arrangementsgruppen skal fungere 

 

Økonomi: Guldhøj ca. kr. 200.000  Støtteforeningen ca. kr. 15.000  

 

Nye opgaver:  Kompostbunke afskærmes 

  Gamle borde med røde ben smides ud – efter den 15/11 

  Skiltet (børnehaven) 

  ½Døre og vinduer gennemgås (olie/kit) 

  Gavlen i caféen males 

 

Evt.: Der blev drøftet om mulighed for en TV-skærm på nederste etage og i stueplan, som viser 

hvilke aktiviteter hvor og hvornår der er i huset. Frank kommer med pristilbud. 

  

Næste bestyrelsesmøde er onsdag den 2/12 kl. 9.00  
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• Opgaver:  

-  hvad med rabatten mellem huset og sandkassen? (Haveudvalget) 

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

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

omkring? Evt. nye trækanter 

-  skrænten ved trappen? 

-  børnehaveskiltet bør tages ned 

-  der mangler elpærer ved maleriet i aulaen 

-  kompostbunke afskærmes 

-  gamle borde med røde ben smides ud – efter den 15/11 

-  døre og vinduer gennemgås (olie/kit) 

-  gavlen i caféen males 

 

 

 

Referent 1. oktober 2020 

Lonnie Braagaard 


