
Bestyrelsesmøde i afd. 62 – Krügerhaven 
26. juni 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 laver en ny invitation til maledag og havedag. Det gælder maling af 

legeredskaber og rensning af bede m.m.. Vi foreslår søndag, den 08. 
juli kl. 11.00.  

 

  Vi har besluttet, at håndklædeholdere i fælleshuset skal erstattes af 
knager til håndklæder. Det betyder, at man fremover selv skal 

medbringe håndklæder ved leje af fælleshuset. 
 

 Vedr. glascontainer har vi har forespurgt Silkeborg Boligselskab, om vi 

kan få tømt 2 gange månedligt. Det er åbenbart ikke muligt at få en 
større container. 

 
 Beboere der føler sig generet af andre beboere i vaskehuset og andre 

steder, bedes rette deres klage direkte til Silkeborg Boligselskab. Det 

er ikke bestyrelsens opgave. 
 

ad2 Sommerfesten afholdes lørdag den 18. august 2018. Invitation 
sendes ud i løbet af sommeren. 

 
 Tagrender bliver ikke renset. Vi kontakter Silkeborg Boligselskab vedr. 

samme. Især husene ved skoven trænger voldsomt. 

 
ad3 Algehandling forventes ordnet i løbet af efteråret 2018. 

 
 Vandskuring og reparationer af ydermure er udsat til år 2022. 

 

ad4 Vi har fået et forslag fra en beboer, som kunne ønske sig beplantning 
ved vaskehuset. Der har tidligere været beplantning der. Denne blev 

imidlertid sløjfet på grund af vedligehold og tilsået med græs. Vi ser 
ingen grund til at ændre den beslutning. 



 

 Vi har fået forslag fra flere beboere med ønske om installation vedr. 
udendørs vandhaver. Vi videresender forslaget til Silkeborg 

Boligselskab og beder dem at regne på det. Det er naturligvis for egen 
regning, såfremt ønsket kan imødegås. 

 

ad5  Intet at bemærke. 
 

ad6 Næste møde afholdes 21. august 2018 kl. 19.30 
 

  

Ref. Anni Nørgaard 
Bestyrelsen i Afd. 62 ønsker alle en dejlig sommer 

 


