
 

Referat af bestyrelsesmøde den 05.05.2021. 
Tilstede: Birthe (40A), Kisser (8A), Claus (Ejendomsfunktionær) og Mette (8C) 

Fraværende: Per (28C) 

Referent: Mette 

1. Nyt fra administrationen 
- Blot til orientering: D. 02.06.2021, ca. kl. 18-19.45 vil et orienteringsløb for 
døve, komme forbi vores afdeling.  Et par poster vil være anbragt på vores 
område 
 
- Fælleshuset åbner igen! 
Vi skal dog stadig  passe på hinanden, så husk at holde afstand, spritte af mv. 
samt overholde forsamlingsloftet : 
                    - pr. 06.05.2021 max 25 personer indendørs,  
                    - og (forhåbentlig/forventelig)  pr. 21.05.2021 max 50 personer 
                      indendørs 
- fra torsdag d. 06.05.2021  åbnes for ’Nørkleklubben’.  
- (forhåbentlig/forventelig) fra fredag d. 21.05.2021 åbnes Fælleshuset igen for 
udlejning 

2. Nyt fra Claus 
-Der kommer ny udebelysning/parklamper med LED i afdelingen magen til den, 
der er sat op på terrassen ved fælleshuset 
 
- Affaldspladsen i bunden af parkeringspladsen på græsset, bliver etableret 
snarest 
 
- På den store legeplads laves en træterrasse på den skrå plads under birketræet 
 
- På den lille legeplads på muren ved trampolinen, monteres noget ’sæde’-agtigt 

3. Referat fra rundgang  
Der har været rundgang i afdelingen med Claus (ejendomsfunktionær), 
Alexander (inspektør) og Birthe (vores formand).  
Der blev kigget på diverse reparationer og vedligehold i afdelingen 

4. Nyt gulv til fælleshus 
Da det er ret dyrt at udskifte gulvet i fælleshuset, udskyder vi dette indtil vi 
kender økonomien for 2021/22.  

5. Prioriteringsliste, afhængig af coronasituationen! 
-Vi holder et ekstra bestyrelsesmøde for at gennemgå/redigere/opdatere 
afdelingens hjemmeside: 
             almenbo-aarhus.dk/afdelinger/aarhus-n/afdeling-25 
- og dernæst se under punkt 2 
 



 

6. Evt 
- Mht. navneskilte på postkasserne 
Mange navneskilte er efterhånden blevet meget utydelige pga vind og vejr 
Har man brug for et nyt navneskilt, så henvender man sig til 
ejendomsfunktionærerne på kontoret - så laver de et nyt.  
De har remedierne til det på kontoret 
 
- Affaldsindsamlingen d. 18.05.2021 
Vi var 6 personer fra vores afdeling og ca. 15-20 fra Vesterbo, der samlede affald 
omkring vores afdelinger ud mod hhv. Skejbygårdsvej og Skelagervej, samt 
omkring en del af Føtex parkeringsplads i et par timer.  
Det blev til 25 kg!!! 
 
- Vi starter op igen med Beboerkaffe d. 30.05.2021, og har tilføjet en ekstra 
fællesspisning d. 07.06.2021, se opslaget om beboeraktiviteter 
 
 

__________________________________________________________________________ 

Næste møde onsdag d. 09.06.2021 kl. 19,00 

Alle er velkomne den første halve time af mødet 

Dagsorden: 

1. Nyt fra administrationen 

2. Nyt fra Claus 

3. Udflugt til Aalborg Zoo 

4. Nyt gulv i fælleshus 

5. Status på affaldsplads og kælder 

6. Evt 

 

08.05.2021 / Mette Schulz 


