
 
 
Refr. fra afd.5’s møde den 29. okt. 2018 
Tilstede: Jytte, Bente, Thorvald og Kurt 
Afbud: Conni 
Fraværende: Rikke og Jeanette 
Pga. udlejning af nr. 26 flyttede vi over i nr. 29.  
Da vi kun var to repræsentanter, bedes øvrige godkende refr. inden ugens udgang! 
  
Dagsorden godkendt. 
Kurt blev budt velkommen til arbejdet. 
  
Nye beboere – pga. ny lovgivning får vi ikke længere navne på fraflyttere og indflyttere. Så vi må selv forbi 
postkassen. Vi skal huske at få oplyst om det er interne flytninger. Velkomsthilsen foreslås fremover at 
hedde Velkommen til nye beboere. Så kommer vi ikke i klemme mht. navne 
41.1.tv. indflytning 1.12. 
26.st.tv. indflytning 1.11 
25.2.tv. indflytning 15.09 
  
Udskiftning af vaskemaskiner er i gang. – Ros til de nye vaskemaskiner og tørretumbler. Vaskerier i nr. 18 og 
28 forventes udskiftet i denne uge. Og derefter nr. 35 og 39. 
Der gives information om brug af vaskemaskiner og nyt betalingssystem. 
  
Julehygge i afd.5 onsdag den 5. dec. – Bakkestrik vil gerne give en hånd med igen. Opslag til opgange og 
mulighed for at få en jule bod. Kurt giver igen en hjælpende hånd til glögg og æbleskiver. Vi mødes kl. 18.30. 
HAR MAN ÆNDRINGER TIL OPSLAG BEDES DER GIVES BESKED. 
  
Helhedsplan – Tidsplan kendes ikke pt. men vi skal sikre os at maling af altaner og udskiftning af markiser 
kommer i gang til foråret. Forespurgt om isolering af lofter i kældre kommer med i helhedsplan. Vi hører 
nærmere fra kontoret, så vi kan inddrages i arbejdet. 
  
Mødedatoer for 2019, herunder sommerudflugt sammen med AAB  
Sommerudflugt bliver 15. juni og turen går til Djurs Sommerland. 
Mødedatoer for os selv, forslag om: 
Mandag den 21. januar, øvrige datoer afhænger af helhedsplan.  
  
Andre sager: er der nyt vedr. affaldscontainere 
  
NÆSTE MØDE 5. DEC. KL. 18.30 TIL JULEGLÖGG I NR. 26 
  
  
Refr. Bente  
 


