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Måned Information og 
Betonhjertet 

Genbrugsgrup
pen og 
fællesmøder 

Driften Arrangementer Diverse 

Januar 

Møde d.19. 

Kl.11 

 

  Temabeboermøde

høring om affald 

d.19. kl.19 

 Husk at tjekke hos 

driften om huset er 

reserveret til årets 

planlagte 

arrangementer. 

2016 Finn 25 års jubilæum 

Renovering af miljøhandlingsplan 

og kommissorium: 

se ændringer for 2016-17 i 

miljømappen på PCeren. 

Beretning 

Februar 

Møde  

d. 17. 

kl.10 

Sluk Lyset d.28.marts 

Husk at pointere at 

gadebelysningen 

slukkes fra 20.30 – 

21.30 

2016:sluk lyset i 

påsken? 

 Opstramning 

af 1 m.reglen 

til 

beboermødet: 

opsigelse v. 

misligehold 

Forårsrengøring 

omdøbes til 

sommeraktiviteter 

med støtte: max. 

Bidrag. (droppes i 

år) 

Revidere hjemmesiden. 

 

Aftentur på volden: skal andre afd. 

Inviteres – ellers betaler vi Lone og 

Lars for øl og vand. 

Marts 

Møde  

d.17.  

kl.10 

Grøn dag d.25. april 

Aftentur på volden 

d.30.april 

 

  Sluk Lyset d.28. 

Huset er reserveret  

Kl.19-22 

 

Beboermøde d. 24.marts 

Emner til dagsordenen:  

affald? 

Kongsholmgruppen? DNN? 

Grønt regnskab 

 April  

Møde  

d.21. 

kl.9.30 

  Markvandring 

med Jørn og 

Martin d.21. 

kl.9.30 

Grøn Dag d. 25. 

Aftentur på volden 

d.30. 

2016: Majbritt 

Korslund 

konfirmation 

Fredag. 

Opsamling af beboermødet. 

Revidere hjemmesiden. 

Plan over bær- og frugtbeplantning i 

afd.? 

Konfirmation: 

Har lovet at de kan komme kl. 21 

Maj  

Møde  

d.19. 

kl.10 

 Genbrugsgruppen

? 

 

Fællesmøde? 

  Naturvejleder i nærområdet med 

fokus på spiselige planter  

Boller, kaffe og kamera.? 
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Faste arrangementer: Sluk lyset: sidste lørdag i marts, Aftentur på volden: Aftenen før store bededag, Grillaften på Brog.pl.: fredag i uge 33, 

Lysfest: fredagen før juleaften. Huset er reserveret nogle år frem. 

 

Måned Information og 
Betonhjertet 

Genbrugsgrup
pen 

Driften Arrangementer Diverse 

Juni 

Møde  

 

Sommervandforbrug 

Madspild v. Lena 

 

    

Juli Invitation til Grillaften 

d.14. august 

Plan over bær- og 

frugtbeplantning i afd. 

  Småture med 

beboere med fokus 

på frugter og bær i 

afdelingen ?? 

 

August 

Møde  

 

   Grillaften på 

Brogårds Plads d.14 

Kl. 16-22 

Tjek affaldssortering i 

beboerhuset:.ind i planen for 

renovering af huset 

½ års opsamling. 

 

September 

Møde  

d.3. kl.10 

 

   Æbleindsamling med 

Sydspætterne o.a.? 

Æblepresse ? 

Beboermøde d.7. Indkomne 

forslag fra beboer: ny træpolitik og 

afd.best.:byfornyelse og 

kvartersudtryk. 

Oktober 

Møde  

d.19. kl 10 

 

Energispareråd: 

El, vand og varme: 

Hvordan man indstiller 

radiatorerne. (i samråd 

med driften) 

 Opsamlingsmø

de og 

Markvandring 

d. ? 

Plante- byttedag – 

droppet 2015 

 

 

½ års opsamling. 

Evaluering af græsslåningsforsøget 

på volde og skråninger og langs 

Vridsløsevej. (med involverede 

beboere) 

November 

Møde  

 

Invitation til Lysfest: 

fredag  

Julekalender. 

    

December 

Møde  

Julekalender 2015 

 

  Fredag d.18. 

Lysfest på Brogårds 

plads. 

Indkøb: 200 æbleskiver, 10 liter 

færdig gløg og lidt børnegløg 

el.lign. Lad 2 liter stå, så gryden 
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Huset er reserveret 

kl.16-22 

ikke brænder på, når der er for lidt 

i. 

Forslag til nye tiltag:  

- Tilstandsvurdering af friarealer. - Lommepengeprojekt: plankeværker. 


