
Indkaldelse 
til 

Bestyrelsesmøde i beboer – pårørenderådet 
 

22. november. 2017 kl. 15.30 - 17.30 
Mødested orangeriet 

 

Dagsorden 
 
 Til stede: Jens Pedersen, Ellen Henriksen, Lars Johansen, Palle Birch, Annalis Sinsberg og 
  Tove Kristensen 
 Afbud fra: Ann-Doris Buch, Lita Würts og Yvonne Jensen. 
  
 
  

1. Orientering ved. John  

• Orientering om varme i Orangeriet og hvad muligheder vi har. 
 Orangeriet må ikke varmes op med gas. Derfor er det en betingelse at der trækkes strøm 
 derud, det vil koste mellem 8.500 kr og 9.500 kr. 
 Dernæst skal der indkøbes eller lejes varmeblæser som koster ved køb hos VK 
 indkøbsaftale 1297 kr + moms ved Ti/fire koster den 693 kr. incl. Moms. 
 Ved leje 45 kr i døgnet ved VK eksl.. forsikring 
 Ved leje 75 kr.  incl forsikring ved Delpin 
 
 Der kan ikke etableres en fast varmekilde for et rimeligt beløb. 
 
 Beslutningen udsættes til generalforsamlingen. 

   
2. Orientering ved. Tove  

• Generel orientering om økonomien.  
 Stensvangs økonomi er i balance. Der er mulighed for beboerne at gøre yderligere brug af
 klippekortet. 

• Kommende arrangementer. (2. dec. Julepynte) 
 Lita deltager. Der er hængt indbydelser op på Stensvang, Tove spørger Lita om hun godt 
 vil sende dem til pårørende på mailadresse. 
 

• Undersøgelse om kørsel i bussen på Stensvang ? 
 Tove undersøger om der må indkøbes en reklamefinansieret bus. 
 

• Planen er at holde fælles juleaften mellem 87/89 kl. 17.00 
 Kan vi leje varmekanoner den dag ?  der blev aftalt at der holdes juleaften i husene, 
 hvis pladsen tillader det kan den holdes fælles i hus 89. 

  
3. Indkomne forslag.  

Ingen indkomne forslag. 

 
4. Evt.  

 Trappen ud for hus 87 burde lukkes – John drøfter mulighederne med Domea. 
 Tyverialarmen i centerbygningen er koblet fast fra. 
  



5. Næste møde.  

 Torsdag den 8. februar kl. 15.30    
   
  Med venlig hilsen  
  Jens Pedersen  
  Formand for beboer- Pårørenderådet  
    
  Hvis afbud, ønskes besked senest den 15. 11. til  
  Tove tlf. 40 27 19 58 mail: tolkr@vejle.dk  
   Jens tlf. 27 44 64 25 eller mail: jensp91@gmail.com  


