
Referat afd. 5 møde 11.10.2021 

Tilstede: 

Jytte, Conni, Kurt og Bente 

Afbud: Keld 

1) OK til afholdelse af valgmøde i samarbejde med AAB afd.7. 

2) Ja til julehygge i afdelingen onsdag den 1. december kl. 19.00 i samarbejde med Strikkeklubben. 

Der serveres æbleskiver, gløgg og pebernødder. Opslag til opgange og på Facebook -  Det sker på 

Århusbakken. Jytte og Bente laver opslag.  

3) Der kommer ikke bedre busforbindelse på Århusbakken, vi arbejder videre med sagen når der skal 

laves ny køreplan. 

4) Jytte, Conni, Keld, Kurt og Bente deltager i møde på kontoret vedr. ny helhedsplan. Martin måske. 

Vi skal huske at Fodklinikken informeres/inviteres når der er noget som berører dem.  

5) Der er brug for at få fejet blade oftere her i efterårsperioden. 

6) Conni undersøger muligheder for nye kaffemaskiner i begge gildesale.  

7) Der mangler  

- en pære i væglampe i gildesal nr. 26.  

- Der står glas på rullevogn, som bedes sat i depotet.  

- Højtalere bortskaffes.   

- Høj stol skal repareres.  

8) Bente laver brev til Lokal brugsen, da vi har brug for at vide hvad der sker. Mange rygter kører 

rundt. 

9) Forslag til puljeansøgning fra Silkeborg kommune om  

- at der etableres en sti fra Hjejlevej nr. 22 op til den nye Gjernsti 

- at ståltrapper etableres fra Nattergalevej op til Gjernstien, så det giver bedre adgangsforhold 

for beboere og andre som færdes i området.  

- Bente laver udkast til ansøgning, så vi kan tage kontakt til Kirsten Nielsen AAB og Poula Jensen 

AAB, om en fælles ansøgning.  
10) Bente afleverer 15 stk. af program til Århusbakkens Pensionistforening så de kan komme med ud i 

velkomstposen.  

11) Fremmødte ryddede op i hvidt skab i gildesalen nr. 26. så der er plads til Kaffe på Kanden materiale. 

12) Nye beboere: 

- 37.2. tv. 15.9 

- 30.2.th. 01.10 Jytte byder velkommen 

- 31.2.tv. 01.10 

- 37.1.tv. 01.10 

- 37.st.tv. 01.10 

- 24.1.th. 01.11 

Næste møde afventer mødet om Helhedsplanen 

Refr. Bente 


