
Bestyrelsesmøde 3.12.2019 
 
Alle mødt 
 

1) Social netværks café 1 x månedligt. OK, hvis det bliver en hverdag, da det ikke må spærre for 
udlejning af gildesalene 

2) Oprettelse af nyt beboerlokale på Spættevej 
Vi nikkede ja til det oplæg vi har fået fra Vanja via Nærmiljøet. Der er en engangsudgift som 
svarer til 101 kr. pr. lejemål. Derudover er der en årlig udgift til rengøring, ligeledes udregnet pr. 
lejemål til kr. 50,-  
Vores forudsætning for et tilsagn er: 
- Af de foreslåede udgifter ligger fast 
- Oplysning om hvordan den enkelte afd. kan træde ud af aftalen 
- At der min. er tilslutning fra 2/3 del af samtlige afdelinger på Bakken 
- At der oprettes en bestyrelse/husråd, hvor SB er sikret en plads 
- At der oprettes en facebookgruppe, som kan bruges til tilmelding og oversigt for div. 

Arrangementer 
- Oplysning om hvor tit der gøres rent i lokalet 

Vi mener at beløbet er så lille, at det ikke giver en huslejestigning, derfor kan beboerrepræsentanterne 
beslutte at afd.5 går med. 
Brev fra Vanja vedlægges, 
 

3) Gulvet i gildesalen nr. 26 er beskadiget under den lange radiator ud mod boligvejen. – 
Opvaskemaskinen stod fyldt, hvem har sidst haft lejet den ? 

4) Loftslampe i nr. 29 inde i salen er fortsat i stykker (flere år), lampe er indkøbt, men endnu ikke 
opsat. Dette bedes ordnet 

5) Navneskilt på den enkelte hoveddør, har vi tidligere drøftet. Nogle har sat en sten med navn 
udenfor døren, andre selv sat navneskilt op med en dymo.  Enige om at vi ikke gør mere ved det, da 
det ikke er et problem som er rejst af andre beboere. 

6) Ingen juleafslutning i år, vi glemte det og Bakkestrik efterspurgte ikke. – enige om at vi i fællesskab 
skal huske det i vores planlægning. 

7) Der blev spurgt til, om alle beboerrepræsentanter har underskrevet til selskabet. For vi vil fortsat 
gerne have opslag i opgangene og udleverer det til nye beboere.  

8) Bente orienterede om at Pensionistklubben i samarbejde med Nærmiljøet har sendt ansøgning til 
Velux fonden om petangbane. Der bliver et restbeløb på 3.000 kr. til AAB og afd.5. OK 

9) Velkomstambassadører via Nærmiljøet, der laves en pose med div. Materialer som vi tager med når 
vi byder vores beboere velkommen i afd. 5.  

10) På vej hjem fra nr. 26 opdagede vi at der ikke saltes på stien. Det skal der, er det Kurt eller den nye 
entreprenør. Hans maskine kan ikke køre ned på stien. Er der andre steder hvor der ikke saltes i 
afdelingen ? 

11) Næste møde afhænger af hvornår vi skal mødes om Helhedsplanen.  
 
Refr. Bente Nielsen  
 


