
Bestyrelsesmøde d. 22 oktober 2020: 

Tilstede: Emma Køhn, Frederik Jakobsen og Henriette Lybeckker 

Dagsorden:  

1. Siden sidst: 

Der er blevet følget op på den vandskade der har været i Bunkeren, og det er der ved at være styr 

på og det bliver taget af vores forsikring.  

Der er blevet lavet skridsikkert gulv på gangen og vi venter til næste møde med at evaluere på det. 

Sådan at det får lov at sætte sig, da der i ugens løb har været meget vådt og glat på gangene.  

 

2. Henvendelse omkring legeplads til trivselshuset  

Vi har i bestyrelsen fået en henvendelse omkring den legeplads der skal bygges i forbindelse med 

det nye trivselshus som bliver bygget på Rymarken.  

Hvis man har ønsker eller ideer til hvad der skal være på legepladsen, kan man sende en mail til: 

Legepladsvedbispehaven@gmail.com 

3. Opfølgning på møde med Torben Brandi og politi 

Vi er blevet opfordret til at alle ringer 8625 1448 i dagtimerne eller 114, hvis man ser eller oplever 

noget utrygt. Det kan dog godt være at man ikke ser en direkte reaktion, men at reaktion sker 

andet sted end lige her ved Atriumhuset.  

Hvis vi oplever at fremmede vil lukkes ind i bygning, så spørg om hvem de skal besøge eller sige at 

de skal ringe til vedkommende de besøger og så vil de blive lukket ind.  

Der er blevet snakket om hvad vi i bestyrelsen, østjyskbolig og hvad politiet kan gøre. I første 

omgang vil der blive udarbejdet et skilt hvorpå der står at vi ikke lukker fremmede ind, og skal man 

besøge en i bygning skal man kontakte vedkommende for blive lukket ind. På den måde sikre vi at 

ingen kommer til at lukke uvedkommende ind i Atriumhuset.  

Derudover vil Torben Brandi (drift chef) gå videre med om der kan gøres noget ved belysningen, 

sådan at det bliver mindre utrygt at være ved indgangen og cykelskuret.  

 

4. Ny udlejer 

Susanna Egholm Jensen stopper som udlejer af fælleslokalet, da hun fraflytter Atriumhuset. Derfor 

søger vi en ny udlejer, hvis ingen melder sig vil bestyrelsen tage posten fremover.  

 

5.  Evt. 


