KastanieNyt
21. maj 2020

Forårets arbejdsformiddag på Kastaniehøj er lørdag den 6. juni kl. 8.30 – 12.30
Vi ser frem til at der kommer en god flok fra organisationerne bag institutionen, så vi i et godt
arbejdsfællesskab kan få løst nogle af de opgaver som venter.
Kl. 8.30 – 9.00 er der kaffe / te og rundstykker samt en morgensang i troplokalet.
Vi ”dækker op med afstand”, så kom bare.
Herefter fordeler vi opgaverne mellem hinanden og der er bl.a. følgende at arbejde med:
* Oprydning ”oppe bag ved” – trailer til genbrugspladsen.
* Luge v. hæk, kant v. P-plads og ved Udhuset.
* Vaske vinduer udvendig.
* Hakke omkring planter langs skel bag bålhytte
* Opsætte bruseforhæng v. bruser
* Rense filtre på varmepumper.
* Feje flisebelægninger v. bygninger, bålhytte og sheltere.
* ……flere opgaver kan komme til
For at kunne planlægge dagen og sikre materialer, hjælpemidler og værkstøj, er det nødvendigt at
vide hvor mange der kommer og giver en hånd med.
Tilmelding senest torsdag den 4. juni til: damsbo.urlev@hotmail.com

Hæk og facader ….
Hækken ud mod vejen skal vi have klippet – men gerne nogle uger senere. Hvem vil påtage sig den
opgave?
De udvendige bygningsfacader skal meget gerne males i år. Hvem vil være med på en liste over
”facademalere” som kan kontaktes når vejudsigten giver mulighed for at løse opgaven?

Øvrig orientering fra bestyrelsen
Mens der har været ”Coronolukket” for fælles aktiviteter på Kastaniehøj, har vi fået løst
forskellige opgaver. En ny lysmast er rejst og tilsluttet, der er blevet ryddet grundigt op i
værksted/depot og garagen, de værste ujævnheder i græsarealet er efterfyldt og vi har fået
monteret en udvendig stålvask med koldt og varmt vand.
Gulvene i klublokalet, grovkøkkenet og troplokalet er blevet slebet ned og lakeret 4 gange. Der
var pludselig den plads i kalenderen som ellers er vanskelig at finde.
Hedensted Skole har siden 20. april været på Kastaniehøj. De har lavet en lejeaftale om brug af
udendørsarealerne samt toiletter. Aftalen er forlænget, så de nu kan være der frem til
sommerferien, hvis de får brug for det. Mens skolen bruger arealerne er der hegnet fra oppe bag
ved på pladsen. Skolen sørger selv for daglig rengøring af de bygningsdele de bruger.

Der indkøbes nyt bestik til erstatning for det der er forsvundet. Ingen har kunnet forklare hvorfor
vi har mistet så meget.
Det ordinære repræsentantskabsmøde er fastsat til mandag den 7. september 2020 kl. 19.30 på
Kastaniehøj.
Mon vi kan mødes til Skt. Hans – ingen ved det før vi kommer tætteret på.
God sommer, med eller uden en fælles Skt. Hans aften
Søren Damsbo.

