
Referat af bestyrelsesmøde SB afd. 62 -  21. januar 2016  
 
Deltagere: Ninna, Ann-Berit, Lisbeth, Bent, Anni 

 
Intet fremmøde af beboere. 

 
Dagsorden: 1. Dagsorden. 
 2. Sidste referat. 

 3. Løbende sager. 
 4.  Solenergi ved Bent. 

 5. Bestyrelsens opgaver / Kontorets opgaver. 
 6.  Forslag fra Hanna i nr. 236: 
  a. Cykelstativer i skuret. 

  b. Net i udluftnings røret fra Emhætten. 
c. ”Der cykles stadig ”stærkt” på fliserne ud for min dør??? Om 

morgenen”. 
d. Alm, oprydning v/containere og i redskabskuret. 

 7. Evaluering af juletræsfest, eller mangel på samme. 
 8. Opfordring vedr. snerydning. 
 9. Leg på stensætningen ved ved husnumrene 296, 294 og 292 

10.  Næste bestyrelsesmøde. Der er stadig mulighed for beboerne at 
komme med forslag, ros og ris. Dette foregår i beboerhuset 

mellem kl. 1930 og 2000. 
  
Ad. 1 Godkendt 

Ad. 2 Godkendt 
Ad. 3 Opdateret velkomstfolder bliver sandsynligvis klar omkring uge 

06/16. 
  

Vedr. tavler ”beboer til beboer” har Ninna orienteret Lasse 

Solnæs om at indkøbe disse og har givet LS forslag til 
hjemmeside. 

  
Slaghammer er indgraveret og der indkøbes flere, mindre bor. 
 

Vedr. beplantning og fliser ved Bachgruppens byggeri ved de 
ulige numre, har Ninna modtaget svar fra Svend Rauff, Silkeborg 

Kommune. Citat: ”Som svar på din henvendelse til Julie Wissing 
Friis kan jeg oplyse, at da vi ikke fik svar på vores henvendelse til 
firmaet DUA Aps, Viborg den 3. november 2015, om at udskifte 

nogle af de knækkede fortovsfliser langs Georg Krügers Vej, 
sendte jeg den 18. december 2015 en rykker til firmaet med 

anmodning om at fremkomme med forslag til møde på stedet for 
besigtigelse af skaderne. Firmaet har endnu ikke svaret på denne 
henvendelse. Da der fra kommunens side ikke blev fulgt op på 

skaderne i rimelig tid efter deres opståen, har vi en lidt dårlig 
sag, men vi vil dog stadig forsøge at få firmaet til at udbedre 

skaderne. Til orientering vil jeg dog oplyse, at skaderne på 



fliserne ikke er så alvorlige, at kommunen normalt vil udskifte 

disse.” citat slut. 
 
Der er p.t. intet nyt vedr. trappen ved afd. 35. 

 
Vedr. basketnettene ser Grundejerforeningen på dette, og vender 

tilbage når nyt i sagen. 
 
Ad. 4  Bent tager kontakt til Lasse Solnæs om perspektiverne. 

 
Ad. 5  Intet nyt. 

 
Ad. 6  a. Der findes ikke grundlag for at indkøbe cykelstativer. 

  b. Ninna kontakter Lasse Solnæs 
c. Vi henstiller til alm. regler for færden for 

boligforeningen.  

d. Vi har intet at anmærke vedr. orden omkring 
container og redskabskur. 

 
Ad. 7 Der kom én tilmelding til juletræsfesten, hvorfor den blev aflyst. 

Forslag og ønsker til dette år´s juletræsfest, er ønskeligt, om der 

er interesse for samme. 
 

Ad. 8 Bestyrelsen opfordrer beboerne til, i week-enden, selv at rydde 
sne ud for egen bolig, da dette ellers ikke bliver gjort før næste 
hverdag.  

 
Ad. 9 Bestyrelsen opfordrer alle forældre til at indskærpe de ”små”, at 

på grund af sikkerhed, må der ikke leges på på stensætningerne. 
I øvrigt at al leg med sne kun foregår på de grønne områder. 

 

Ad. 10 Næste bestyrelsesmøde 31. marts 2016 kl. 19.30 


