
 

 
 
 
Referat fra afd.5’s møde den 11.5.2020.  
 

Tilstede: Jytte, Jeanette, Kurt og Bente 
Afbud: Conni 

Fraværende uden afbud: Rikke 

 
  

1) På facebook har der igen været kommentarer omkring rengøring af vores vaskerier. 
Administrationen har set på sagen, der tjekkes foreløbig op hver uge, og der vil blive opsat ny 
kalenderoversigt 

 
2) Takkebrev fra Jytte i anledning af hendes 20 års jubilæum i bestyrelsen 

 
3) Conni har haft 40 års beboerjubilæum, selskabet har afleveret en gavekurv 

 
4) Garage nr. 34 og 36 er tjekket, alt er i orden 

 
5) Nye fælles lokaler via Nærmiljøet. Flere af AABs afdelinger har sagt nej. Vi sagde ja under en del 

forudsætninger. PT. er der ikke noget nyt. 
 

6) Fællessang i afdelingen, det kan vi da vist godt betragte som en succes. Omtale i avisen, flere 
forskellige kom forbi. Og vi holdt fast lang tid. Nu har vi en pause, om det kommer i gang igen det 
vil tiden vise.  

 
7) Fælles sommerudflugt SB og AAB, det vides ikke om det er muligt at gennemføre, vi må rette os 

efter de centrale anbefalinger. Tror det kan være en god ide at tage en pause. Conni og Poula har 
bolden. 

 
8) Sommerfest i slutningen af august, forventes at blive gennemført. Og ideen med jazzmusik blev fint 

modtaget.  
 

9) Nye beboere i 17.1.th. pr15.6 og 25.1.tv. pr. 15.7 Conni er blomsterpige 
 

10) Pergola ved nr. 21 er fyldt med ting og sager, så den ikke kan bruges til det oprindelige formål. 
Administrationen bedes skrive ud til opgangene 17 -19-21 og 23, at der skal ryddes op. 
 

11) Rottekasserne rundt om i anlægget er de i orden, flere har set rotter i området 
 

12) Der bliver sat gang i udvendig efterisolering .  
 

13) Jytte i nr. 30 gjorde opmærksom på, at fuger i vinduerne er i stykker.  
 

Næste møde aftales, når der er nyt 
Refr. Bente  
 
 



 


