
Refr. fra afd.5s møde 21. juni kl. 18.00 Gildesalen nr. 2 

Tilstede: Jytte, Conni og Bente 

Afbud: keld og Martin 

1. Budgetudkast uden huslejestigning ok. 

2. Langtidsplanen – Camilla skal være obs. på at vi ikke laver forbedringer ifh. den kommende 

helhedsplan. 

3. Orienteringsbrev vedr. Helhedsplanen udsendt 20. maj 22 – godt. Og vi vil foreslå at der udsendes 

igen senere, med en opdatering også selv om der ikke er noget nyt. Men for at beboerne ikke føler 

sig glemt. Og der er også kommet mange nye beboere siden vi startede arbejdet med 

Helhedsplanen. 

4. Sommerudflugten gik godt, og SB havde 33 beboere som deltagere. I alt 72 deltog. Det er længe 

siden vi har haft så mange afsted. Tak til Conni for at være den praktiske hjælper.  

5. Bakkefesten lørdag den 237. aug. Bente rykker Vanja og Poul Erik for refr. så vi kan få lavet en 

invitation, og efterlyst praktisk hjælp. Jytte har meddelt at hun ikke kan påtage sig mere arbejde i 

den anledning. Et nyhedsbrev planlægges uddelt først i august.  

6. kaffe på Kanden holder sommerferie, og starter op på Hjejlevej igen i uge 33.  

7. Jytte er gået med ind i en arbejdsgruppe i samarbejde med AAB, og fremlagde det foreløbige 

resultat vedr. Nordskovvejen og de besværligheder der er for tilgængelighed. – Ligeledes en 

opdatering vedr. ny kommende brugs heroppe.  

8. Afd.5s årlige afdelingsmøde er planlagt til den 5. sept. kl. 18.30. Forinden skal vi have holdt vores 

eget møde i begyndelsen af første halvdel af august, hvor beretning til afdelingsmødet og 

planlægning af mødet skal behandles. Herunder også hvem er på valg – Conni, Martin og Bente og 

genopstiller man? Det sidste må man gerne give en tilbagemelding på. 

9. Bente sender senere datoforslag ud til vores næste møde i august. 

Hilsen og god sommer til alle 

Bente Nielsen 


