
Referat for bestyrelsesmøde den 19. september 2015 

Fremmødte: Nickie, Stine, Trunte, Lillian og Marianne. 

 

Bestyrelsen besluttede at strikke klubben, som er hver den første tirsdag i måneden er en rigtig god ide 

for at skabe noget hygge og samvær mellem beboerne og derfor er det godt at der er mulighed for kaffe, 

te m.m. og derfor er det i orden at bruge ca 300 kr om året på det projekt. 

Valhallas telefontider blev ændret og hedder fremover mandag-torsdag  kl 16-18. Der ud over blev det 

besluttet at det var en rigtig god ide med en mail kun til Valhalla. Mailen er oprettet tidligere og hedder 

Valhalla@outlook.dk  

Priserne for Valhalla blev ændret fra at være forskellige for beboere i Bo42 og andre, til at være ens for 

alle. Reservationsgebyret blev drøftet og ændret. Fremover hedder reservationsgebyret 1000 kr, hvor de 

500kr vil blive refunderet ved aflysning (stadigvæk fuld refusion ved aflevering af lokalet i pæn stand) 

Priserne for leje af Valhalla vil fremover være 700kr pr dag, 1200kr for weekend og som noget nyt vil det  

være muligt at leje i 6 timer for 250kr. 

Haloween i Valhalla blev besluttet at det vil vi i første omgang ikke bruge kræfter på, da det pludselig er 

med ret kort varsel og vi vil hellere bruge kræfter på at skabe julehygge i Valhalla. 

Økonomi for Valhalla samt en del informationer vil blive sendt på mail til bestyrelsen. 

Der var enighed om at holde oprydning og status dag i Valhalla lørdag den 26. september 

Der blev talt om at fremover at være mere åbne og bedre til at byde nye beboere velkommen og vi vil ar-

bejde på en lille pjece med velkomsthilsen til nye beboere.   

Vi vil også arbejde på en ny pjece til Valhalla. 

Der blev aftalt nyt møde den 10. oktober kl 13 


