
Referat af bestyrelsmøde den 10. oktober 2015 

 

En tak  til de fremmødte som var Nickie, Majken, Stine, Anitta og Trunte 

 

Der blev lagt ud med en snak om hvad vi vil stille op med den lejer som var i Valhalla i weekenden, som 

ikke synes at Valhalla levede op til det lovede og opvaskemaskinen er i stykker. Der var enighed om at vi 

havde ikke selv ville betale for det og vælger derfor at sige at det betalte dipositum må være det, som de 

slipper med at betale. 

Vi talte om hvordan vi vil have Valhalla til at køre fremover og der var stor enighed om at ligge alle 

kræfter i og få Valhalla på bykortet igen, som et rigtig godt sted at holde en fest/selskab. Det vil vi gøre 

ved at lave en ny brochure. Den står Trunte for og har fået lov til at tage nogen gode billeder af selskabs 

bord m.m. 

Der ud over vil vi arbejde på at opdatere Valhalla, så der er hvad der skal bruges af service og tilbehør. 

Mappen i Valhalla skal opdateres med de korrekte priser for det forskellige samt kontakt, hvis der opstår 

noget mens der er lejere inde. Det står Nickie og Trunte for. 

Så var emnet om en ”velkommen til Midgården” og ”vi er bestyrelsen” brochure oppe og det vil Majken 

og Stine gerne arbejde videre med. Tanken er at det skal være nemmere at finde ud af tingene i Midgår-

den fra start, når man flytter ind og ingen skal være i tvivl om hvem der er i bestyrelsen. 

 

Så talte vi om et nyhedsbrev, som vil vise beboerne lidt af hvad bestyrelsen egentlig arbejder med, da vi 

er klar over at det er de færreste som får læst referatet på Bo42 siden. Vi har en enighed om at det vil 

være passende med et nyhedsbrev en gang i kvartalet. Det er noget vi arbejder videre på . 

 

Jul i Valhalla er noget som vi gerne ser som et samlingspunkt for flere og på trods af at vi er under tids-

pres, vil vi arbejde på at få stablet et arrangement på benene, hvilket vi vil gøre på et nyt møde. 


