
Dagsorden ABAF møde i bestyrelsen 9/12 2021 
 
Til stede: Andreas, Anna, Karin, Hans, Asmund, Julie og Helle. (Ingrid under punkt 7) 
 
 
1. Knud har sendt en anmodning om ny opsætning til Alken.dk. Der er et spørgsmål om økonomi heri. ABAF 
er med på at hæve budgettet for alken.dk ift. drift og sikkerhed. Vi vil bede Jan Mikael og Knud om navnet på 
den nye løsning de foreslår. Vi vil sammenligne priser og måske hente tilbud fra 2 andre udbydere, så vi får 
den bedste, billigste og sikreste løsning. Julie spørger Knud, Jeppe og evt. finder et firma mere.  
 
2. Anmodning om kursus i fermentering fra Lene Kjeldsen, under ABAF og afholdt i mejeriets køkken. Julie 
forklarer indholdet af kurset, der er ingen økonomisk involvering for ABAF. Julie melder tilbage til Lene at det 
er ok. Karin følger op med mejeriet ift. en rengøringsliste til arrangementer under ABAF.  
 
3. Proces på Else Maries høj, er der noget vi skal være OBS på? Andreas foreslår evt. at lave en 
venskabsordning når beboerne begynder at melde sig. Det er resten af bestyrelsen med på. Vi følger 
processen lidt fra sidelinjen.  
 
4. Legeplads, midler og indkøb. Puljen er blevet forlænget med et år, så vi ikke bliver ramt af at midlerne 
udløber. Der er sendt tilbud ind til kommunen på en balancebane som skal etableres på fællespladsen. Vi 
afventer svar på den videre behandling.  
 
5. Foredrag Eva om vilde haver. Karin skriver tilbage til Eva, at hun meget gerne må lave foredraget.  
 
6. Bob Dylan-foredrag og koncert. Den er booket til den 1/10 2022.  
 
7. Julejazz - Ingrid: vi bliver desværre nødt til at aflyse pga. forsamlingsloftet indendørs. Vi taler i fællesskab 
om en model hvor vi kan lave en udendørskoncert (tilføjet efterfølgende: Det er desværre ikke muligt for 
Claus Madsen mfl. at spille udendørs, vi undersøger andre muligheder.) Julejazz med begge bands flyttes til 
22. april(?) dato skal lige godkendes af udvalget. 
 
8. Eventuelt. Karin undersøger fortsat hjerteløber ordning.  
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