
Hej alle                        
 
  
 
Hermed referat fra møde mandag den 26. August kl. 18.30 Gildesalen nr. 26. 
 
Tilstede: Jytte, Conni, Rikke, Jeanette, Bente, Thorvald og Kurt 
 
  
 
1)      Opsamling vedr. affaldsskure – Bente orienterede om at administrationen arbejder 
med en model for nye affaldsområder med samme placering som der hvor vi har dem i 
dag. Sagen forelægges os, når der er kommet pris frem. 
 
2)      Maling af altaner – der er sendt brev ud til alle beboere. Markiser følger efter – kører 
som planlagt 
 
3)      Velkomstpjecen afd.5 – hvor langt er vi ? Ligger på boligkontoret, der har været 
besvær med kopimaskinen. Hvornår forventes de trykt? 
 
4)      Årsmøde i afd.5 – planlægning, hvem genopstiller. Nærmiljøprojektet indleder med en 
kort opdatering. Vi mødes kl. 18 for at dække bord og lave kaffe. Bordene bedes opstillet 
som sidste gang af Kurt og en hjælper. Conni, Jeanette og Bente er på valg og er alle 
villige til genvalg. Det samme er Thorvald og Kurt som suppleanter. Budgetforslag 
uden huslejestigning godkendt. Nyt møde aftales når vi ved om der er indkomne 
forslag. 
 
5)      Bakkefesten – lidt opdatering og hvem deltager Kurt, Jytte og Rikke fortalte om 
planlægningen. Teltet rejses torsdag kl. 16.00. Flere frivillige hænder efterlyses. Bente 
meddelte at hun var forhindret i at deltage. 
 
6)      Nye beboere – 41 1.tv. er flyttet ind, der mangler vi vist flytteoplysning. Ny beboer 
15.11.2019 i 27.2.th. og 1.12.2019 25.1.tv. Conni deler blomster ud. 
 
7)      Andre sager – bente undersøger venteliste til p-pladser og om der er udlejet en 
p-plads til en beboer udenfor afdelingen. Der blev efterlyst hvornår der foretages 
oprydning i kælderrum. Ny seddel for 2019 med navn og adresse skal sættes på 
effekter. Effekter uden ajourførte sedler bortskaffes. Der skal varsles i god tid. Bente 
tager kontakt til Poula for at få lysregulering sat op ved udkørsel til Aarhusvej.  
 
8)      Evt. herunder næste møde – den 18.9 kl. 18.00  
 
  
 
Refr.  Bente  



 
  
 


