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25. august 2021 
 

Efterårets arbejdsformiddag på Kastaniehøj, lørdag d 4. september kl. 8.30 – 12. 
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 i troplokalet. 

Herefter fordeler vi opgaverne mellem hinanden og der er bl.a. følgende at arbejde med: 
                      * Male facader (hvis vejret tillader det) 
 * Luge v. hæk, kant v. P-plads og ved Udhuset. 
                       * Vaske vinduer udvendig. 
 * Feje flisebelægninger v. bygninger, bålhytte og sheltere. 
 * Rense tagrender 
 * Flytte brænde til brændeskur. 
 * Afløbsriste på P-pladsen 
 * Rydde op ovenpå skabe i troplokalet. 
 
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 2. september til: damsbo.urlev@hotmail.com 

 
 
Fra bestyrelsen i øvrigt: 
Repræsentantskabet mødes til ordinær generalforsamling den 13./9 med dagsorden ifølge 
lovene. I år er det KFUM-Spejderne samt KFUM og KFUK der vælger til bestyrelsen. 
 
Gavltrappen på den gamle bygning skal renoveres. ”Tidens tand” og tung trafik har gjort den farlig 
at færdes på. Gennem længere tid har vi også haft et ønske om at få soklen på samme bygning 
gået efter af en murer. Men med den aktivitet der er i byggeriet, har vi ikke endnu ikke fundet en 
håndværker til den opgave. 
 
Hedensted skole har igen i dette skoleår lave aftale om brug af udearealer på Kastaniehøj, for 
alle skolens årgange. 10 fredage i efteråret og 10 fredage i foråret. Og 2 offentlige institutioner 
holder forsat personalemøder på Kastaniehøj. 
 
Med ophævelse af stort set alle corona restriktioner ser vi frem til et ”helt normalt” aktivitetsår 
for de 4 foreninger – og dermed for Kastaniehøj. Det bliver dejligt! 
 

 

 

Søren Damsbo. 
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