
Tilstede: Jytte, Conny, Rikke og Bente 
Afbud: Jeanette 
  
Refr. Fra mødet 13.8. kl. 18.30 Gildesalen nr. 26 
  
 

1) Jeanette er indtrådt i stedet for Lene – Rikke ordner blomst til Jeanette med god bedring og Conny 
til Lene med tak for samarbejdet 

2) Gennemgang af de forskellige regler for afdelingen – ok, eneste tilføjelse er vedr. gulvbehandling, 
så afd. både har lakerede og ludbehandlede gulve. 

3) Udkast til budget og langtidsplan, der er ingen huslejestigning OK  
4) Hvem er på valg og hvem stiller op – Jeanette, Conny og Bente – Conny og Bente er villige til 

genvalg. Vi snakker med Jeanette næste gang 
5) Afd.mødet er onsdag 19.9 kl. 19.00 – beboerrepr. Mødes kl. 18.00 til borddækning og 

kaffebrygning. Vi vil gerne have at mødet starter med orientering fra den nye medarbejder for 
Nærmiljø. Bente giver Malene besked.  

6) Nyt fra Nærmiljøprojektet – Rikke og Jytte deltager i planlægningsmøde 20.8 kl. 12.00 vedr. næste 
fælles spisning. Bente giver Malene besked . der er Kaffe på kanden på Århusbakken fra kl. 9.30 – 
12.00  – lige uger Rumlen Solsortevej 2 og ulige uger Hopla-klubben Hjejlevej 36.  

  
7) Sommerudflugten – ikke så mange deltagere, men en hyggelig tur 

       7a) Loppemarked fin dag – en ide til næste gang, at vi også får det omtalt i Ekstra Posten under Det 
sker.  

8) Tilflyttere 
 9) 
 – Gildesal nr. 26 havde et meget beskidt bord inde i salen.  
Jytte har haft hjulpet beboer i nr. 26 da køleskabet gik i stykker. Lånte køleskab i nr. 29. Akuttelefonen 
kunne ikke svarer på, hvad hun skulle gøre? 
Timerne i begge gildesale bedes tjekket om de er i orden og om tiden står rigtigt.  
Loftslampe i gildesal nr. 29 ligger på hattehylden, bedes sat op 
Efterrepr.  Fra dørudskiftning er ikke ordnet fortalte Rikke 
Jytte fortalte at en beboer havde fortalt at hun havde fået bestilt ekstra nøgle. Hvad er status og 
procedure? 
Rikke spurgte om navne på eller ved entredøren, hvis hvad skal det så være? 
  
  
Næste møde onsdag 5. Sept. kl. 18.30  
Refr. Bente  
 


