
Bestyrelsesmøde i afd. 62 – Krügerhaven 
24. april 2018 

 
Dagsorden 
 
Tilstede: Ninna Rasmussen, Helle Munch, Bent Frederiksen, Helle 

Christophersen , Anni Nørgaard. 

 
  

1. Nyt fra formanden 

2. Nyt fra bestyrelsesmedlemmer 

3.  Løbende sager 
4.  Nyt fra beboere 

5. Evt. 
6.  Ny mødedato 

 

 
 

ad1 Vi vil indskærpe, at parkeringspladsen ikke er en legeplads. Det være 
sig også alle former for boldspil. Vi henviser til bold-områderne i 

området. 

 
 Der er atter ”ballade” i vaskehuset med en af vore beboere. Med suk, 

henviser vi, endnu engang, til en god, ordentlig og respektfuld 
opførsel i vaskehuset. Vi vil derfor bede SB om at tage affære. 

 

 Vedr. udlejning af fælleshus til såvel afd. 35 som 62, skal vi på det 
kraftigste indskærpe, at toiletbesøg skal foregå på de dertil indrettede 

toiletter i bygningen. Der ikke må tisses udenfor, hverken i haver eller  
op og ned af husmure. Fortsætter denne uorden må vi tage op til 

overvejelse, om vi skal fortsætte udlejning til andre afdelinger. Vi 

tager kontakt til afd. 35 ang. vedr. sidste leje.  
 

 Vi fastsætter de næste fælles arbejds-dag / hygge-dag til torsdag den 
03. maj og den 05. maj. Legepladsen trænger til maling, bede skal 

renses, etc. Nærmere info følger snarest. 
  

ad2 Vi forventer, at få muld leveret indenfor en måned. Der leveres både 

på parkeringspladsen ved de ulige som ved lige numre. 
 

 Vi venter stadig på en afklaring på ovenlysvinduer. 
 

ad3 Der arbejdes stadig på ventilation til vore badeværelser. Tilbud er 

indhentet. SB er indover med hensyn til økonomi. Vi starter evt. med 
de ulige numre i år, og de lige numre efterfølgende. 

 



 Nu bliver cykler, uden mærke med ejerskab, fjernet fra skurene. Disse 

opbevares i 3 måneder. Har ejermanden ikke henvendt sig, bliver 
cyklerne bortskaffet. 

 
ad4 Intet at bemærke. 

 

ad5 Intet at bemærke. 
 

ad6 Næste møde fastsættes til 26. juni 2018 
 

 

 
Venlig hilsen med ønsker om et dejligt solskinsfyldt forår fra bestyrelsen i 

afd.62 
 

Referent Anni Nørgaard 

 
 

 
  

 

 
 

 
 

 
 

 
 


