
Tilstede: Jytte, Conni, Jeanette, Kurt og Bente 
Afbud: Rikke kl. 17.03 
  
Referat 

1) Vi startede med at Camilla assisteret af Emma ☺ gennemgik forslag til nye affaldshuse. Der har 
været en lang proces for at få de bedste priser frem, og fastholdt de oprindelige ideer. Ud over 
affaldshuse etableres der et par ekstra p-pladser. Oplægget godkendt, så nu mangler vi bare at 
kommunen er hurtig med en byggetilladelse.  

2) Fortroligt udkast til renovering var inden mødet delt ud til alle beboerrepræsentanter. Vi glæder os 
til et nyt udspil, hvor lejlighedsstr. Ikke reduceres så voldsomt. Til  næste møde ønsker vi udspil 
sendt ud i forvejen ( kan godt lægges i vores postkasser) så vi kan være bedst forberedt.  

3) Der har været henvendelser fra flere beboere fra 41-43 om hærværk på cykler. Inden mødet blev 
Bente ringet op af en beboer, som frtalte at det var taget til. Det ser ikke ud som om det er 
drengestreger, det er som beskrevet direkte hærværk.  Vi aftalte at Bente snakker med 
administrationen for at få sendt breve ud til de relevante opgange. – Bl.a. drøftede vi om andre 
opgange har/skal have adgang til 41-43. 

4) Sommerudflugt med AAB er fastsat til den 3. Lørdag i juni. Poula Jensen AAB går i gang med at 
undersøge muligheder. 

5) Bakkefest bliver den 28 & 29. August. Vi har forslag om at der i år også  kan blive et voksen 
loppemarked 

6) Jytte og Bente har været til møde i Nærmiljøet vedr. nyt fælles lokale. Afventer at AABs afd. melder 
tilbage. 

7) Der er sendt breve ud til de lejligheder som lader markisen hænge ud 
8) ANDRE SAGER:  

Hjertestarterne v/Brugsen er den vedligeholdt? Brugsen skulle stå for den del. Vi spørger deroppe. 
Flere har haft vanskeligheder med låsen i den nye entredør. – Bliver der et generelt tjek ? 
Næste fællesspisning bliver 7. Marts kl.13.00, målrettet mere børnevenlige retter.  
Væglampe i gildesalen ud imod opgang 26 sidder løs. I den forbindelse bedes tjekket om den for 
længe siden indkøbte loftslampe i nr. 29 er monteret.  
Det grønne område har besøg af vores gartnerhold, spændende at se oprydning og kommende 
nyplantning.  

9) Conni er afd.5’s velkomstambassadør  vedr. Nærmiljøet. Bente giver Malene besked. 
10)  Næste møde bliver om helhedsplan. Administrationen indkalder og det afholdes på Vestergade. 

  
  
Refr. Bente Nielsen  
 


