
                                               

Ringe, den 24. juni 2021 

Referat fra Støttegruppens møde den 25. maj 2021 
 

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

Kaj: Der er bevilget elevator til Guldhøj og hvis tidsplanen skal holde, er den klar i uge 49.  

 Anna udsender plantegning over, hvor elevatoren skal gå. 

 Kaj, Tom og smeden har været på rundtur i huset og der er reguleret på radiatorventilerne, 

da der er meget spildvarme – flere ventiler skal udskiftes af Midtfyns VVS (er udskiftet). 

 Radiator i forgangen på 1. sal bliver blændet af. 

 Loftet i kælderplan ved handicaptoilet er utæt – smeden kigger på det (er rep.). 

 Brandalarm i kælderen (A1) var gået i gang. Tom kiggede på det og kontaktede 

kommunen. Der har været lidt korrespondance og det er nu rettet. Der skal officielt 

uddannes folk til at betjene alarmen. Kurset er dyrt men måske Kommunen kan yde tilskud 

til kurset. 

 Skydedøren i kælderen er ikke altid låst aften og morgen. Både Kaj og Lonnie har været 

forbi, hvor døren er ulåst. 

 Mona: Beskrivelser og tegninger over ombygningen af café området er tidligere udsendt. 

Tidsplanen kan ikke holde, da glas er i restordre, men går i gang så snart matr. er der. 

Helene har netop sendt mail om en problemstilling vedr. plads til kørestole m.m. Mona 

kontakter Claus.  

 Jane og Mona har holdt rengøringsmøde og aftale med Mi-Vi-Ren er på plads. Der er 

rengøring på i 2 timer om ugen til kr. 1.100 pr. uge (minus 50% det første ½ år).   

 Brandalarmen i kælderen gik pludselig i gang. Kommunen er blevet kontaktet og fejlen er 

rettet og godkendt i år. Der kræves et kursus til denne alarm og vi håber på at Kommunen 

vil betale os til dette – på et senere tidspunkt. 

 Brandslangen i stueplan er nu godkendt (sidst var i 2016), men hvad med fremover? 

Afventer svar fra Kommunen (Falck/teknisk forvaltning?) 

Cafégr.: Møde i cafegruppen den 2. juni vedr. vagtplan. 

Arr.gr: Tilbud om et koncert-arrangement sidst på året. Helene har kontakten. 

Økonomi: Guldhøj overskud pr. 25/5 kr. 22.500. Årsoverskud kr. 272.000 (men skylder forbrug på 

kr. 160.000). 

 Støtteforeningen overskud pr. 25/5 kr. 6.283. Bankkonto: kr. 17.712.  

 Vi har 50 støttemedlemmer. 

 Anna sender opdateret liste til Lonnie. 



 

 

 

Generalforsamling. Lonnie sender indkaldelse til støttemedlemmerne. 

  Jørgen kommer ikke. 

  Lonnie og Lisbeth ønsker ikke genvalg. Jane og Anna ønsker genvalg. 

  Der serveres kaffe og kage i pausen mellem de to generalforsamlinger. 

  Forslag til ændring af vedtægterne sendes til formanden. 

§7: Kaj udpeges som den ene stemmeberettiget – den anden vælges på 

generalforsamlingen. 

Opgavelisten: Køkken/café området renoveres 

  Handicaptoilettet i kælderen: toilettet løber, ventilator larmer i perioder. 

Vinduerne trænger til at blive pudset (mest udvendig). Undersøger pris ved 

Mi-Vi-Ren. 

  Radiatorerne trænger til rengøring. 

 

Evt.: Guldhøj er lukket fra den 28/6 til den 8/8. 

 Helenes fødselsdag – sammen med Guldhøj. 

 Næste bestyrelsesmøde aftales på det konstituerende møde.  

 

 

Referent 24. juni 2021 

Lonnie Braagaard 


