
Referat af mødet d. 5 / 12 2018:  
Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden 
2. Bestilling af mad 
3. Status på hvad der er sket siden sidst 
4. Status på Lyset ved TEKO 
5. Status på cykelvaskepladsen 
6. Status på Attrap i vaskerummet 
7. Indbruddene der har været i Birk, skal vi gøre noget?  
8. Hvad skal der gøres inden næste møde? 
9. Evt.  

 
 
Dagsorden godkendt af fremmødte 
  
Status på hvad der er sket siden sidst 
• Kommunen har taget lys imellem TEKO og Birk Centerpark op til overvejelse og vi venter 
• Der er ikke blevet noget ved den mulige attrap til vaskerummet, men der er heller ikke sket noget 

siden sidst.  
Status på attrap 
• Der er ikke blevet gjort noget ved den mulige attrap til vaskerummet, men der er heller ikke sket 

noget siden sidst.  
• Der er blevet aftalt at der snakkes med Steffen (tidligere afdelingsbestyrelses formand) fordi han 

havde kontakter til nogen der kunne sætte en attrap op så vi har en cirka pris for det.  
Status på Cykelpladsen 
  
Indbruddene der har været i Birk, skal vi gøre noget 
• Bestyrelsen er blevet enige om at hvis det er enkelte tilfælde af indbrud der har været i Birk. Som ikke 

har noget med hinanden at gøre, kan det betegnes som uheld og ikke som om at Birk er udsat. 
• Der er planlagt at lave et opslag i Birk Happitants hvor bestyrelsen opfordrer folk at hjælpe og lige 

holde mærke hvis der sker mistænkelige ting. En form for nabohjælp.  
  
Evt:  
• Bestyrelsen har snakket om at sikre at de forskellige dele af Birk bliver repræsenteret ved at invitere 

"gæster" til møderne. Og høre om de har forslag til ændringer der kan forbedre deres del af Birk.  
  
  

 



 

 
90109 Afdeling Birk Campus 
Afdelingsbestyrelsens møde den 5/12 2018 
 
Administrationen har modtaget referatet den 12/12 2018 
Administrationen har gennemgået referatet den 18/12 2018 
 

 

Administrationens bemærkninger til referatet: 
 
Generelt er det et ønske fra administrationen, at det fremgår af referatet, hvem der 

deltager i mødet. 

 

• Dagsorden 

Ingen bemærkninger fra administrationen. 

 

• Status på, hvad der er sket siden sidst 

Ingen bemærkninger fra administrationen. 

 

• Status på attrap 

Ingen i administrationen er bekendt med, hvad en attrap handler om. 

 

• Indbrud 

Ingen bemærkninger fra administrationen. 

 

• Eventuelt 

Ingen bemærkninger fra administrationen. 
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