
Referat fra bestyrelsesmøde i afd. 62  -  28. marts 2017 
 
▪ BEMÆRK: Der må ikke færdes i vores nyplantede område ved trekanten. 

Beplantningen bliver ødelagt og så skal vi betale for at få det lavet igen!  
Vi henstiller til at alle forældre tager en snak med deres børn om dette. 

 
▪ Til stede var: Ninna, Bent, Anni og Lars. 
 
1. Godkendelse af dagsorden 

▪ Godkendt uden kommentarer. 
 
2. Opfølgning og godkendelse af referater fra 29/11/16 og 24/1/17 

▪ 24/1/17: Det er en misforståelse, at Bent laver referat fra bestyrelseskursus, som 
kommer rundt til beboerne. Dette er ikke relevant for beboerne. 

 
3. Løbende sager, herunder 

- Kondensvand fra emhætten / skema 
- Pap- og papircontainer 

▪ Det er Silkeborg Kommune, som har besluttet, at der kun bliver tømt én gang om 
måneden, hvis det giver problemer følger vi op på det. 

 Husk at vi har flere pap- og papircontainere stående, så benyt de andre, hvis en 
skulle være fyldt. 

- Hjertestarter /udarbejdelse af kort 
 
4. Beplantning op ad husmurene 
 ▪ Er ikke tilladt og skal fjernes, da det ødelægger murværket. 
 
5. Forslag til vaskeriet 

▪ Forslag vedr. nyt bookingsystem blev nedstemt. Der forefindes allerede et 
bookingsystem, som er beskrevet på vejledningen i vaskeriet. 

 
6. Forslag til forskønnelse af værelserne i fælleshuset 

▪ Bestyrelsen vurderer, at flere pyntegenstande vil give unødigt ekstra arbejde at 
holde, som ikke skønnes at være indsatsen værd, da værelserne overvejende 
bruges til overnatning. 

 Beboere, som gerne vil hygge lidt ekstra om deres gæster i værelserne, kan i stedet 
selv gøre lidt ekstra ud af værelserne for deres gæster. 

 
7. Prioritering af vores rengøringsdames arbejde i fælleshuset 

▪ Køkkenet har højeste prioritet 
  
8. Udlån af borde, stole m.m. fra fælleshuset 

▪ Det er ikke muligt at låne disse, men vi opfordrer i stedet til, at man taler sammen 
som beboere og låner af hinanden. 

 
9. Henvendelse til Silkeborg Forsyning vedr. den nye affaldsordning. 

▪ Vedr. køkkenaffald får vi fælles containere og ikke beholdere ved de enkelte 
husstande. 

 



10. Afdelingsfolderen. 
▪ De nye beboere får ikke udleveret folderen på papir. Det ønsker vi som bestyrelse 

at ændre for at sikre, at man ser de vigtige informationer, som er i den. 
 
11. Eventuelt 

▪ Bestyrelsen vil forsøge at afholde to arbejds- og hyggedage om året, så vi kan 
komme hinanden ved og samtidig få udrettet lidt. 
- F.eks. rengøring af fælleshus, vedligeholdelse af beplantning ved trekanten 

m.m. 
▪ Der bliver fastsat en dato i juni. 

 
12. Næste bestyrelsesmøde 

▪ Tirsdag d. 9. maj kl. 19.30 


