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Referat bestyrelsesmøde Guldhøjs Støtter 

Tirsdag den 11. oktober 2022, kl. 9.00 
 

               Velkomst ved formanden   Referent: Anne 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde 
Godkendt  
 

2. Nyt fra Guldhøj 
Jane udtræder af bestyrelsen i Foreningen Guldhøj med virkning fra d.d. 
Der vil i uge 43 blive isat nye vinduer i vestsiden, svarende til Café området, 
B4 og B3… 
Tilgængelighedskonsulent Heidi fra FMK vil varetage opmærkning af gule 
felter på P-pladsen ved indgangen. 
 

3. Økonomi 
Der er brugt 6.000 kr. af budgettet til Velliv… 
Støtteforeningen har pr. d.d. et overskud på 14.000 kr. 
Kasse/Bank beholdningen er 30.000 kr. 

 
4. Nyt fra hver gruppe: 

Cafe – gruppen 
Det først afholdte Mad&Musik arrangement den 8/10 var en succes med 28 
deltagere. 
Stor tilfredshed med såvel traktement og underholdning. 
En gæst fra ovenstående arrangement har tilbudt et lynkursus i 
blomsterdekoration ved et kommende Mad&Musik…Styregruppen i Velliv 
tager kontakt med ”dekoratøren” (Remon Kidholm, 22942585. 
remonkid@gmail.com). 
Ved næste Mad&Musik 12/11 bliver der underholdning med Fyen&Klem, den 
10.12. ved ProCantu koret. 
Lampe i grovkøkkenet er gået i stykker. Servicegruppen løser problemet. 
Forslag om hyggearrangement for alle aktive med påhæng fredag 18. 
november. Støtteforeningen yder tilskud med 100 kr. pr.person. Resten er 



GULDHØJ støtter   
 

Foreningshuset GULDHØJ – Huset med plads til alle 
 
 

egenbetaling incl. Drikkevarer. Maden købes ude fra. Der nedsættes en 
gruppe med Lisbeth og Kaj og Jørn opfordres til at deltage i denne… 
Der ønskes en udslagsvask i grovkøkkenet… 
Service – gruppen 
Vedr. lydisolering i A6. Der er taget kontakt til Tømrer Allan Broholm og aftalt 
et møde, hvor der afgives et tilbud. Obs! Tilladelse fra kommunen! 
Fondsmidler søges fra Moderniseringsstyrelsen. 
Kommunen har fjernet Børnehave skiltet. 
Værksted i kælder: Hvor mange penge er der til rådighed til indretning? 
Spørgsmål uafklaret. 
Da vi alle må spare på energiregningen, skal radiatorer stå på ”1”. 
 
Arrangement – gruppen 
Der er programsat et spændende foredrag på Guldhøj onsdag 7. december kl. 
18.00 med forfatter og journalist Rune Skyrum-Nielsen og skuespiller Thure 
Lindhardt i forbindelse med deres bogudgivelse om Mogens Amdi Petersen. 
Anna kan oplyse, at der allerede er 22 indbetalinger på MobilePay til dette. 
Billetter i forsalg 95,-kr ved indbetaling på MobilePay. Billetter ved indgang 
100,-. Drikkevarer og kaffe kan købes… 
Spørgsmål: skal hjælpere til diverse arrangementer betale entré? 
Dette tages op på bestyrelsesmøde i morgen. 
 
Have og rengøringsgruppen 
Intet nyt. 
 

5. Arbejdsdag 
Der indkaldes til arbejdsdag 31/10.  
 

6. Eventuelt 
Intet 
 

7. Næste møde 
Tirsdag 8. november 2022 kl. 9.00 
 
 

Kommende møder alle kl.9.00 
 2022:   13/12          2023:  10/1 – 7/2 – 7/3  
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