
Telefon referater 4-5 -21 
 
 
xxxx Kalleruphaven nr. xx. 
Han har fået 2x100 kubik opkrævning for vand. Så det betyder at han mangler for de sidste 2 år.  
Han har åbenbart fået skiftet til et nyt ”gammelt ” vandur lige før det blev bestemt at vi skulle køre 
digitalt. Og mener at han hvert år har lagt en opgørelse over vand i foreningens postkasse. 
Han er selvfølgelig ked af at han skal af med så mange penge.   
Aftalen lige nu er at han får skiftet til digitalt ur. 
Derefter får vi så tallene på det gamle vandur fra Strube. 
Når det er sket, får Kasseren en mail fra xxxx, med et ønske om at betale efter det gamle vandur. 
Så må du tage den derfra Dorte. J 
 
 
xxxx Fritidshaven xxx tlf. xxxxx, har sendt to mail til bestyrelsen, hun vil gerne leje borde og stole 
fra laden til en 60 års fest d. 12. juni. 
Jeg meldte pas, men lovede at hun fik hurtigt svar. 
Borde og stole til 30 personer. 
Hun gik til bestyrelsen, fordi kutymen har været at man før henvendte sig til xxxx (gårdmand), når 
man lejede borde og stole. Sagde hun. 
 
 
xxxx Agerhaven xx. 
Skriver til kasseren med en anmodning om udsættelse af vandregning. Han får en arv udbetalt sidst 
i maj. 
Vi fik en lang god snak omkring vedligehold og oprydning. Han har fået venner til at hjælpe sig. Så 
de går i gang ret hurtig.  Har været ved psykiater i dag, og han lød forbavsende klar. Så jeg håber 
det er et tegn på fremgang. 
Skal i gang med at rive køkkenet ned for at komme ind til vanduret, for at få det skiftet. 
 
Fritidshaven xxxxxxx 
 
ville have respons på tegninger som han havde sendt ind i sidste uge. 
Jeg havde lidt svært ved at følge hans planer, men han har håndværkere stående som han mister hvis 
han ikke får hurtigt svar. 
Så !!!!! 
 
 
 
 


