
Dagsorden til møde i afdelingsbestyrelsen afdeling 20. 
5. februar kl. 16-18 

I nr. 41A 
 
Deltagere:  
 
Niels Trolle  
Pia Andersen  
Lars Ejby  
Sofie  
 
Afbud fra: 
Annette Rothmann 
 
 
 
 
Dagsorden Beslutninger 

1. Godkendelse af dagsorden 
 

Godkendt 

2. Opfølgning på referat fra 13. januar 
2020 

 

Godkendt 

3. Punkter under behandling 
1. Ansøgning fra Hanne Thuesen 
2. Levering af internet og TV 
3. Nabohjælp 
4. Cykelaktion 
5. Fastelavn for børnene i afd. 20 
6. Generalforsamling i 

borgerforeningen (Fællesrådet) 
7. Indkøb af muld og gødning? 

 
 

 
1. Vi har talt med Hanne og beset 

området. 
2. Vi drøftede Waoo og Yousee, og 

konstaterede at Yousee er for dyrt. 
3. Vi får nabohjælp skilt ved indgangen 

til området og indkørsel ved Bruno. 
4. Cykeloprydning i løbet af maj 

måned. Der udleveres strips til alle 
husstande, som man sætter på 
cyklen. Cykler uden strips fjernes. 

5. Der arrangeres fastelavn på 
legepladsen, Sofie aftaler med 
Henrik. Der indkøbes tønde og slik. 

6. Generalforsamling i fællesrådet 20/2 
kl. 19, der er spisning kl 18 mod 
betaling.  

7. Vi fortsætter med indkøb som sidste 
år. 

Faste mødepunkter: 
 

  
 

 



4. Nyhedsbrev – hvornår og hvem  
 

Se Sofies forlag til brev 

5. Nyt fra bestyrelsens medlemmer 
 

Forespørgsel om ladestandere: 
Der laves en undersøgelse i Kreds 5, 
samtlige boligorganisationer i Aarhus, og vi 
afventer resultatet. 
 

 
6. Nye beboere 

 
41 E og 41 C 

7. Kommende møder  
Vi gennemgår mødeplanen og 
sætter nye tidspunkter på der, hvor 
det er nødvendigt 
 

8/3 FAB møde kl 12-17 
9/3 kl 16:00 Sofie 
1/4 kl 16:00 
6/5 kl 16:30 
20/5 Generalforsamling 10 marts 
8/6 kl 16:30 
 
24/9 afdelingsmøde  

8.  Evt.  
 

 

 
 

Kære Beboere i afd. 20, Egå Mosevej  

Nabohjælp 
Du modtager dette brev sammen med en pjece om Nabohjælp, da afdelingsbestyrelsen her på Egå Mosevej er gået i 
gang med en indsats omkring Nabohjælp. 
Det er vores indtryk, at folk herude i forvejen er gode naboer og gode til at hjælpe hinanden og holde øje med 
hinandens boliger, men vi vil også gerne vise udad til, at vi står sammen i afdelingen og hjælper hinanden. 
I bedes derfor læse vedlagte pjece der er udarbejdet af Det Kriminalpræventive Råd og Trygfonden. 
I Nabohjælps appen der kan downloades gratis er det muligt at oprette en bruger og selv bestemme i hvilket omfang 
man ønsker hjælp fra sine naboer. Det kan f.eks. være i perioder hvor man er ude at rejse og gerne vil have nogen til 
at kigge efter boligen. 
Når man registrerer sig, er det også muligt at få tilsendt klistermærker med Nabohjælp symbolet, som evt. kan 
placeres på postkassen eller ved hoveddøren. 
Vi kan se at mange af jer allerede ér tilmeldt Nabohjælp og det er jo dejligt! Men lad os alle hjælpe hinanden endnu 
mere med at passe på vores dejlige område og hinanden. 
Vi har i bestyrelsen besluttet at indkøbe to Nabohjælp skilte der vil blive sat op ved indkørslen til vores område og 
indkørslen ved Brunos kontor.  

Cykeloprydning 
Afdelingen har nu eksisteret i nogle år efterhånden og der har derfor naturligvis været udskiftning af beboere. I den 
forbindelse bliver flere cykler ofte glemt og vi har derfor besluttet at det er tid til en cykeloprydning her i foråret 2020. 
Der vil blive udleveret strips til alle husstande, der skal sættes på cyklerne, nærmere info om det kommer. Vi regner 
med at det bliver i maj måned at oprydningen vil finde sted. Dette er blot en tidlig oplysning om at holde godt øje med 
information fra bestyrelsen om hvornår og hvordan oprydningen kommer til at foregå.  



Fastelavn 
Søndag d.23/2 er det fastelavn og det vil vi gerne fejre her i afdelingen med de børn der måtte have lyst. Vi slår katten 
af tønden på legepladsen kl.10 kom gerne udklædt, store som små 😊	
Forældre/Bedsteforældre bedes selv medbringe kaffe/te. 
Såfremt vejret ikke er til at være ude, har en vi en anden lokation i baghånden. Hold gerne øje med vores 
Facebookside: Beboergruppe for nybyggeriet på Egå Mosevej.  

De bedste hilsner 
Afdelingsbestyrelsen Afd. 20, Egå Mosevej  

 
 
 


