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Mødedato: Mandag den 04. 04. 2016, kl. 17:00 

Sted: Fælleslokalet SAB Wittenberggade 26 

Deltagere: Kim, Thomas, Kirja, Nina, Dorte, Mogens og Klaus 

Afbud: Mogens (sygdom) 

Inviteret: Anita fra KAB`s Projekt ”Mig og min nabo”. Jesper og Mette 

fra haveudvalg.  

Dagsorden: 

1. Valg af ordstyrer 
2. Valg af referent 
3. Godkendelse af dagorden 
4. Projekt ”Mig og min nabo”: Ved Anita fra KAB 
5. Nyt fra haveudvalg: Ved Jesper og Mette  
6. Valg af nyt bestyrelsesmedlem:  
7. Afdelingsmødet d. 7-4-16: Program, bestyrelsens 

beretning, budget og gennemgang af forslag.  
8. Nyt fra Mogens: Carporte, Radiator, Samdrift og 

andet.  
9. Beboerlokale: Status?    
10. TV og bredbånd: Fibernet ved Kirja. Bedre priser på 

Yousee`s og Cirque`s pakker ved Klaus.  
11. Indbrud i kælderen - hvad kan vi gøre? 
12. Evt. 
13. Godkendelse af referat:  
14. Næste møde. 

 

Dagsorden: 
1. Valg af ordstyrer: Dorte 
2. Valg af referent: Klaus 
3. Godkendelse af dagsorden: Godkendt 
4. Projekt ”Mig og min nabo”: Ved Anita fra KAB: 

Anita fortalte omkring projektet. Der blev snakket 
omkring problematikkerne ved psykisk sårbarhed. 
Hvordan bliver man mødt i Abildgården når man flytter 
her til. Anita ville gerne have ca. 5 udfordringer som vi 
oplever og i Abildgården ved mødet med psykisk 
sårbarhed.  

5. Nyt fra haveudvalg: Ved Jesper og Mette: Jesper 

og Mette fremlagde deres vision for deres højbede 
anlæg.  

6. Valg af nyt bestyrelsesmedlem: Thomas stillede op 

og blev valgt enstemmigt.   
7. Afdelingsmødet d. 7-4-16: Program, bestyrelsens 

beretning, budget og gennemgang af forslag: 

Bestyrelsen laver en fælles beretning. Gennemgang 
af budget og forslag.    

8. Nyt fra Mogens: Carporte, Radiator, Samdrift og 
andet: Mogens var syg så punktet udgik. 

9. Beboerlokale: Status?: Kirja og Dorte orienterede 

omkring beboerlokalet.   
10. TV og bredbånd: Fibernet ved Kirja: Kirja 

orienterede bestyrelsen omkring en henvendelse fra 
en fibernet udbyder. Bedre priser på Yousee`s og 
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#JobInfo Criteria=SABS1# 

 

Cirque`s pakker ved Klaus: Klaus orienterede 

omkring billigere priser på Cirque og Yousee. 
Bestyrelsen forslår at Abildgården bliver ved med at 
have Yousee som udbyder på TV og underskriver en 
ny aftale som binder os i 2 år. Dette betyder ikke at 
alle beboer skal have Yousee, man kan sagtens 
benytte sig af en anden TV udbyder. Sådan som det 
også er nu.  

11. Indbrud i kælderen - hvad kan vi gøre?: 

Bestyrelsen overvejer at opsætte 
overvågningskameraer op i kælderene. Vi undersøger 
hvad det koster at tilkøbe kameraer. Derudover 
snakker vi med Driften omkring hvordan vi kan sikre 
Abildgården bedre så det bliver et sikrere sted at bo. 
Hvis en beboer har oplevet indbrud skal de skrive til 
bestyrelsesmailen.  

12. Evt: Forskønnelse af gården: Gården trænger til 
nogle nye møbler, legetøj og andet. Der bliver indkøbt 
nyt.  

13. Godkendelse af referat: Godkendt enstemmigt  
14. Næste møde: Mandag d. 2-5-16 kl. 18.00 

 

Vel mødt! 

 

På Afdelingsbestyrelsens vegne  

 

Bestyrelsesmedlem Klaus Lynghøft Nielsen 

 


