
Bestyrelsesmøde Afd. 62 - 12. september 2017 
Hos Helle nr. 256 kl.19.30 

 
Til stede: Ninna Rasmussen,  Anni Nørgaard, Helle Munch,  Bent Frederiksen, Helle 

Christophersen 
 

Dagsorden 
1.   Godkendelse og opfølgning af referat fra 07.  aug. 2017 
2.   Valg af referent 
 

3.   Nyt fra formanden 

1. Konstituering af bestyrelsen 
2. Indkøb af printer til sekretæren 
3. Kontakttidspunkter for udlejning af fælleshuset og værelser m.m. 
4. Udlejning af fælleshus 
5. Arbejdslørdag her i efteråret 
6. Evaluering af årsmødet 07. sep. 2017 

4.   Nyt fra bestyrelsesmedlemmer 
5.   Løbende sager 
6.    Nyt fra beboere 
7.    Ny mødedato 
8.    Evt. 
 
Ad. 1 Godkendt 

  
Ad. 2 Anni 
 

Ad. 3  
1. Næstformand, Helle Munch 

   Sekretær, Anni Nørgaard 
   Bestyrelsesmedlem, Bent Frederiksen 
   Bestyrelsesmedlem, Helle Christophersen 

   Suppleanter, Vakante 
Ninna Frederiksen er genvalgt som formand. 

   
2. På årsmødet blev nævnt, at vi kunne indkøbe en printer. God ide 

som vi effektuerer snarest muligt. Det vil derefter være muligt for 

beboerne, at få et udskrift af relevante dokumenter. Ligeledes kan 
vi hurtigt lave et skriv til omdeling, såfremt at en beboer har en 

ide til evt. beboerarrangement, etc……. 
 

3. Fremover er telefontid til Ninna, mandag til og med fredag 
fra kl. 18.30 til 19.30. Lørdage samt søn- og helligdage skal 

foregå pr. sms eller e-mail, hvorefter der bliver svaret så snart, 
at det er muligt. 

 

4. Vi har besluttet, at alle som er medlem af grundejerforeningen på 
Georg Krügersvej kan leje fælleshuset. Det vil sige afd. 62, afd. 35 

og Krügerparken- dog har afd. 62 fortrinsret, som at Krügerparken 
og afd. 35 højst  kan reservere max. 3 mdr. frem og kun til eget 
brug. Vi tager en prøveperiode på 1 år og tager ordningen op til 

revision. 
 



5. Vi har besluttet, at vi gentager succeen med en arbejdsdag her i 

Krügerhaven, søndag den 01. oktober fra kl. 10.00. Der bliver 
rundsendt et skriv til postkasserne. 

 
6. Vi siger tak for god ro og orden ,-) på årsmødet. Referatet er lagt 

ud på vor side i Silkeborg Boligselskab. De beboere der ikke kan gå 
på internettet, kan henvende sig hos Anni Nørgaard, som vil være 
behjælpelig med et udskrift. Læg en seddel med navn og 

husnummer i postkassen nr. 252. 
 

Ad. 4 Vi har besluttet, at redskabskuret fremover også kan anvendes til 
parkering af tohjulede transportmidler, dog ikke motorcykler. De 
tilbageværende haveredskaber samles i den ene ende, således at 

cykler og knallerter kan parkeres i den anden ende – naturligvis på 
eget ansvar. 

 
Ad. 5 Vi udsætter maling af legeredskaberne til foråret, da vi går en våd, 

endnu mere våd, periode i møde. Tager arbejdet op med dette til 

foråret. 
 

Ad. 6  Intet nyt. 
 
Ad. 7  Ny mødedato tirsdag den 14. november 2017 hos Bent. 

    
Ad. 8  Intet 

 
 

Vi ønsker alle et dejligt efterår med venlig hilsen fra Beboerrepræsentanterne i Afd. 62 


