
Referat fra bestyrelsesmøde i afd. 62  -  31. marts 2016  
 
Deltagere: Ninna, Ann Berit, Lisbeth, Bent, Lars 

1. Nyt fra beboere 
▪ Forslag til udvidet affaldssortering (dåser/letmetal m.m.). 
 Det vil kræve, at vi selv kører det på lossepladsen, så det bliver for omstændeligt. 
 Kommunen barsler med udvidet affaldssortering, så det afventer vi. 
 
▪ Spørgsmål til tv-kanaler. Har vi mulighed for at vælge kanaler enkeltvis, som Stofa 

netop har indført? 
Der er samme mulighed hos YouSee – det kræver leje af en boks til ca. 100 kr pr. 
måned. Derefter kan man selv tilkøbe de enkelte kanaler 

 
▪ Vedr. reservering af p-plads til folk med særlige behov, så skal de enkelte sager 

behandles i bestyrelsen. 
 Det er bestyrelsens klare holdning, at vi skal vise hensyn til hinanden og til dem med 

særlige behov. 

2. Godkendelse af dagsorden 
▪ Godkendt uden bemærkninger 

3. Opfølgning og godkendelse af referatet fra sidste møde d.21 januar 
▪ Godkendt uden bemærkninger 

4. Løbende sager: 

A. Bestyrelsens og kontorets opgaver 

B. Indkøb af skabe 

▪ Er købt og opsat ved fælleshuset og kan benyttes til beboeropslag. 
 Kan afleveres til Ninna Rasmussen nr. 270, som hænger op. 

C. Velkomstfolder 

▪ Er blevet opdateret og kan findes på Silkeborg Boligselskabs nye hjemmeside under 
afdeling 62 og ”dokumenter” eller på linket nedenfor. 
http://www.sb-silkeborg.dk/afdelinger/familieboliger/afdeling-62 

D. Basketballnet 

▪ Ligger til behandling i grundejerforeningen. 

E. Trappen v/ afd.35 

▪ Der bliver fortsat en gangsti – dog smallere end den nuværende. 

4. Salg, køb og bytte 
▪ d. 28. maj fra kl. 13-16 afholdes der en dag i fælleshuset, hvor beboere kan sælge, 

købe og bytte ting. 



5. Henvendelse til kontoret 

6. Nye fodboldmål 
▪ Kommer til forår/sommer 

7. Tidspunkt for god muldjord 
▪ Der kommer et læs muldjord til fri afbenyttelse i haverne hurtigst muligt. 

8. Næste møde 
▪ Torsdag d. 2. juni kl. 19.30 

Der vil igen være mulighed for at fremsætte forslag/forespørgsler til bestyrelsen ved 
fælleshuset kl. 19.30, men sørg for at ankomme rettidigt, da bestyrelsesmødet 
efterfølgende fortsætter hos Ninna Rasmussen. 

9. Evt 
▪ Vi har haft besøg af en solcellekonsulent for at undersøge om det ville være rentabelt 

at etablere solceller. Vi arbejder videre med sagen. 
 
▪ Carls Skov har været lukket i sidste halvdel af marts pga. træfældning. 


