
Referat fra møde den 10.1.22 kl. 17.30 Gildesalen nr. 26. 
Tilstede: 
Conni, Jytte, Keld og Bente 
Afbud: Kurt og Martin 
 
- markvandring afd.5 med Lars Bertelsen , er indkaldt direkte til hver enkelt.  
Jytte, Keld og Bente deltager den 15. marts kl. 14.00 
Vi har allerede nu ønske om at der males p- pladser op, så vi får bedst mulig brug af pladserne. Ligeledes 
ønskes gule streger på kantstene op langs boligvejene(det har der før været) 
Markering ved de nye affaldsøer er synlige og respekteres. 
 
- status på arbejdet med Helhedsplanen 
Bente Orienterede om at vi stadig afventer svar fra Landsbyggefonden. Afhængigt af svar og tidsplan, så vil 
administrationen indkalde til nyt møde, evt. med en plan B.  
- Hvordan går det med den løbende oprydning i vores kældre? 
Da vi havde den store oprydning så blev der også sendt breve ud til alle beboere. Det er derfor vigtigt at 
Kurt og andre medarbejdere løbende sørger for at få fjernet effekter der ikke skal stå der 
 
- affaldsbeholdere til batterier er ramt af materialemangel. Lars spørges om en tidsplan. 
Meningen er at der opsættes to standere i det fri + en på mur ved garagen nr. 24. 
 
- der bliver lavet om med afskærmning ved storskrald, så det bliver mere lukket end i dag 
Ud over denne tilpasning, så er det nødvendigt at døren sættes i så den åbnes ud i terræn for at gøre det 
lettere at komme ind. Derudover skal vi huske at få opsat lys med sensor, så det alene aktiveres, når man 
går ind i containergården 
 
- SB har hidtil været repræsenteret i en styregruppe for Nærmiljøet med vores direktør, for fremtiden er 
Bente Nielsen kontaktperson.  
 
Der er forslag om at indgå i et samarbejde mellem AAB og vores afd. 5 så vores beboere stadig kan trække 
på hjælp. Nærmiljøet var et flerårigt projekt, som er holdt op, og er ved at blive evalueret Der forventes 
ansat en ny medarbejder,  da Vanja overgår fuldtids til et projekt Flere i Fællesskab som er et samarbejde 
mellem kommunen og et hav af forskellige organisationer.  
Der arbejdes med at vi får en medarbejder på Bakken 3 dage om ugen. Beløbet for SB vil være ca. 25.000kr. 
Det vi skal sikrer os er, Hvordan får vi timer til vores område på Hjejlevej.  
Bente kontakter Vanja så vi sikrer os  

- at blive inddraget i ansættelse af ny medarbejder 
- få aftalt rammerne for samarbejde, bl.a. at der 1 dag om ugen er træffetid på Hjejlevej i en af vores 

gildesale.  
Derudover skal vi have holdt liv i Kaffe på Kanden som i dag.  
- Bente spørger om hvordan det sidste kaffe som blev indkøbt er fordelt. COVID-19 lukningen tænker vi har 
forsinket det.  Der fortsættes med Kaffe på Kanden i nr. 26 hver anden mandag. 
- nye beboere: Conni deler fortsat velkomstpose ud 
01-10-2021 Lejemål: Hjejlevej 37 1 tv, 8600 Silkeborg 
01.11-2021 Lejemål: Hjejlevej 24 1.tv. 8600 Silkeborg 
15-11-2021 Lejemål: Hjejlevej 24 2 th, 8600 Silkeborg 
01-12-2021 Lejemål: Hjejlevej 37 1 th, 8600 Silkeborg 
15-01-2022 Lejemål: Hjejlevej 39 2 mf, 8600 Silkeborg 
01-02-2022 Lejemål: Hjejlevej 28 st tv, 8600 Silkeborg * Bente deler ud her 
 



- planlægning af sommerudflugt og sommerfest m/ loppemarked  
Conni tager kontakt til Poula fra AAB vedr. sommerudflugt som holdes lørdag den 18. juni. Mortens Busser 
kontaktes 
Sommerfest m/ loppemarked afholdes lørdag 3. sept. på plænen v/nr. 29  i samarbejde med AAB og evt. ny 
projektmedarbejder.  Bente spørger Vanja om hvilke midler der er afsat fra Nærmiljøprojektet 
 
Andre punkter 
Kort drøftelse af mulighed for banko om aftenen og fællesspisning. Det er som hidtil en forudsætning af det 
skal være åbent for alle, for at gildesal kan stilles gratis til rådighed. Nye aktiviteter kræver opbakning fra 
afdelingens repræsentanter, suppleret med andre frivillige. 
 
Der holder fortsat en knallert til opladning i kælder nr. 28-30. Ejeren er 30 1.th. 
Nr. 30.1.th. og 30 2. th. har deres markiser rullet ud hele tiden. 
Administrationen bedes sende breve ud om ovenstående. 
 
Administrationen arbejder med mulighed for at få sat ladestandere op. Placering og afregning for brug 
kommer senere.  
 
Næste møde  - aftales når der er nyt vedr. Helhedsdplanen. Ellers enighed om, at vi aftaler fra gang til gang. 
 
Refr. 
Bente Nielsen  
 


