
Referat fra afd.5’s møde den 4. juni kl. 18.30 GILDESALEN NR. 26. 
 
Tilstede: Jytte, Conni, Rikke, Lene, Thorvald og Bente 
Fraværende: Jeanette 
 
1) Affaldssortering nye skraldespande er modtaget,  vi valgte noget andet, men boligselskabet forsøger pt. 
At få en rabataftale med forsyningsselskabet. 
Jytte havde en madspand med som skal uddeles til alle lejligheder inkl. Grønne affaldsposer. Nye skilte til 
nuværende affaldshuse er bestilt. Vi mangler opdatering om hvornår den nye ordning tages i brug? 
 
1a) Tæppebankestativer havde undret sig over at de pludselig var fjernet 
Resten af stativer skal blive stående, husk at se gl. markvandringsrefr. Og husk at spørge os inden 
sådanne ændringer 
 
2) Vaskerier – Elektrolux overtager, dvs. de står for udskiftning og vedligehold, og afd. Slipper for at skulle 
henlægge til repr. Og fornyelser.  Gratis vask eller 10 kr. pr. vask kan besluttes på efterårsmødet 
Bente orienterede om den redegørelse som blev givet på repræsentantskabsmødet, og fortalte at der 
bliver orientering om hvordan man fremover skal reservere vasketid. Vigtigt at der sendes besked ud i 
god tid.  
 
3) Altanforplader glas eller maling. På vores markvandring talte vi om behovet for at få ordnet vores 
altanpartier.  Der er stor prisforskel på om vi vælger glas eller får frontpladen malet. 
Glasfacade på altaner 1.214.500 ex. Moms 
Maling af frontplader     321.141 incl. moms 
Udskiftning af markiseduge 210.500 ex. moms 
Hvor hurtigt sætter vi i gang? 
Vi er enige om  

- at det er altanforpladen som skal males ude og indvendigt. Der blev spurgt til om evt. 
afskalninger repr. Inden maling. 

- At markiseduge udskiftes, så det hele fremstår nyistandsat. 
- Farve til markise og altanforplade antrasitgrå, men vi vil gerne se et farveforslag inden arbejdet 

går i gang. 
- Lars Berthelsen har opgaven og det må gerne gå hurtigt i gang ☺ 

 
4) Sommerudflugt 16.6 – Conni er forhindret, hvem andre fra bestyrelsen deltager?? 
Jytte og Kurt støder til deroppe. Conni har efter søndag klarhed over hvordan billetter skal betales. 
 
5) Nærmiljø-udvalget – Jytte, Lene og Rikke har deltaget i et opstartsmøde. 
Der er aftalt fællesspisning den 7. juni – husk der skal købes billetter i Brugsen. 
Er der nogle som vi give en hånd med til arrangementet 
Rikke er med i facebookgruppearbejdet sammen med Marlene fra Nærmiljøprojektet. 
Rikke og Lene har uddelt spørgeskema fra projektet. Lene hjalp flere af vores nydanskere med 
spørgeskemaet. 
Spørgeskema hænger også i Brugsen. Lene sender mail til Marlene om det uheldige at det holdes midt i 
ramadanen, så det kan forebygges til næste år. 
 
6) Loppemarked sammen med AAB i august – Bente rykker Poula for dato 
11. august, gildesalen nr. 29 bedes reserveret. Forslag om at det gælder for alle på Bakken, og dermed et 
projekt via Nærmiljøet. Bente sender mail til Marlene om arrangementet. 



 
7) Nye beboere 
Hjejlevej 24 2 th 8600 Silkeborg 
Indflytning 15.5. 
Tilflytter Henrik Rasmussen Hjejlevej 24 2 th 8600 Silkeborg 
 
Hjejlevej 28 st tv 8600 Silkeborg 
Tilflytter Lise Pedersen Hjejlevej 28 st tv 8600 Silkeborg 
Indflytning 15-07-2018 
 
Ny beboer Hjejlevej 30 st.tv. 15.7.2018  
Milorad Rankovic Hjejlevej  
 
Susanne Bøgh Alders Hjejlevej 13 2 tv 8600 Silkeborg 
Indflytningsdato 01-05-2018 
 
Emina Mitic Hjejlevej 17 st th 8600 Silkeborg 
Indflytningsdato 01-05-2018 
 
Tesfom Gebremedhin Abraham Tirhas Gebregergis Hjejlevej 35 1 tv 8600 Silkeborg 
Indflytningsdato  01-04-2018 
 
Morten Lundbak Christensen Hjejlevej 17 st th 8600 Silkeborg 
Indflytningsdato 15-04-2018 – Thorvald oplyste at denne beboer ikke er flyttet ind 
 
Hvis vi ikke kan få pæne blomster, byttes de ud med chokolade. Vigtigt at hurtig opfølgning til velkomst 
sker.  
 
8) Rikke spurgte til efterrepr. Og anskaffelse af ekstra nøgler, da der vist er bøvl med kortkoder. 
Fra vores markvandring stod der at Låsesmeden kunne lave dem, det kan han åbenbart ikke. 
Det er vigtigt at beboerrepr. Får besked om sådanne vanskeligheder, så det ikke er rygters bureau eller 
en tilfældig samtale med en af viceværterne, der sætter informationsniveauet. 
 
Rikke fortalte at hun havde videresendt markvandringsrefr. til Jeanette. 
 
Næste møde 13.8 kl. 18.30 
 
Refr. Bente  
 


