
 

Referat fra afd.5’s møde den 25.11.2020. 

Tilstede: Jytte, Conni, Martin, Kurt, Kjeld og Bente 

Afbud pga. smitterisiko Jeanette. 

1) Velkomst til Martin og Keld, herunder tavshedspligt og vores arbejde i afdelingen. Martin fik 
udleveret et nøglesæt 

2) Vi mødes efter behov, men vil også være åbne for at der under vejs kan holdes ”åbent hus for 
beboerne”.  Oplysninger på beboerrepræsentanter hænger i alle opgange, hvorfor vi også regner 
med at sager løses under vejs 

3) OPGAVER I AFDELINGEN : 

Suppleanter deltager som hidtil i vores arbejde. 

Bente er kontaktperson til Boligselskabet 

Udsendelse af dagsorden og refr. vedr. vores møder Bente,  

Velkommen til nye beboere Conni er blomsterpige 

Jytte Steenberg er ud over arbejdet i afdelingen også medlem af BL’s kreds 10 og City lokalråd 

Samarbejde med Nærmiljøet Jytte/Bente – det hidtidige arbejde har givet nye tilbud for Bakkens 
beboere. 

Samarbejde med AAB og SB afd.5 fortsætter som hidtil, med en sommerudflugt som fast tilbud. Det 
foregår den 3. uge i juni. Conni og Poula fra AAB er tovholdere. 

Julekomsammen i samarbejde med Bakkestrik aflyses pga. COVID-19. Men Conni tager besked 
med, at vi støtter julehygge for Bakkestrik. 

NYE ORIENTERINGSMØDER VEDR. HELHEDSPLANEN. Der er sendt brev ud med krav om tilmelding, 
og efterfølgende sat en huskeseddel op i opgangene. D.d. er der meget få tilmeldte, aflyses 
møderne får de tilmeldte direkte besked. Conni kan deltage i møderne fra kl. 17.30. Jytte og Kurt 
kan deltage i alle møder. Bente kan deltage med undtagelse af den 3. december. 

Forslag om afskærmning af storskraldspladsen. Vi besluttede at der vælges stålplade m/huller. At 
der etableres en dør i siden som beboere kan benytte. At døren skal være med en smæklås, så den 
ikke står åben, hvis nogen glemmer at lukke efter sig. At der opsættes en lyssensor, så 
affaldsgården er tryg at gå ind i. Endeligt prisforslag udsendes.  

Der blev efterlyst opsamling til batterier ved de nye affaldsøer. Lars Berthelsen har noget på vej. 

P-pladser streges op, så vi får max. Anvendelse. Derudover bedes der set på afmærkning, så 
parkering ikke forhindrer tømning, og til og frakørsel af biler.  



Vaskepladsen ved viceværtskuret nedlægges pga. miljøkrav. 

Lampe på væggen i Gildesal nr. 26 bedes ordnet 

Emner fra afdelingsmødet indgår i det løbende arbejde. 

Nye beboere i afdelingen: 

01.10.2020 39 2. MF. 

01.12.2020 31.1.tv. 

15.01.2021 28.2.th.  

EMNER DER ER GODKENDT VIA TIDLIGERE MAILS: 

Ok til fibernet i afd.  

Jule musik tilbud i afd.5 evt. sammen med Nærmiljøet og andre afd. Det bliver søndag den 13. december 
med start oppe ved Brugsen kl.- 13.00 og derefter ned på græsplænen ved nr. 29 kl. 14.30 ca.  

Bente Nielsen, referent  

 


