
TIL ORIENTERING FOR BEBOERNE 
 
 

SILKEBORG BOLIGSELSKAB 
 
 

AFD. 66 - BORGERGADE 105 - 107 
 
 

“ M Ø D E - R E F E R A T “ 

  
24.06.2020. kl. 19.00 

Afdelingsbestyrelsen/beboerrepræsentanterne - afdeling 66 - Silkeborg boligselskab 
har afholdt det 1/4 årlige møde. Mødet blev holdt hos Jette Kramer og Jørn Jensen 
 - Borgergade 107 TH. 
  
Møde Marts 2020: 
Afdelingsbestyrelsen/beboerrepræsentanternes ¼ årlige møde  
blev aflyst grundet Corona virus. 
  
Markvandring Silkeborg Boligselskab afd.66  2020:  
Torsdag den 26. marts 2020 kl. 13,30..  
Aflyst grundet corona virus.  
 
AAB har holdt markvandring 25.05.2020, så det med ”fælles”  
gennemgang/besigtigelse af udendørs faciliteter er vist gået fløjten.  

  
Parkering: 
AAB`s nye byggeri af 8 nye ungdomsboliger på Borgergade 113-127 
er godt i gang. Når byggeriet er færdigt har vi ikke brug for parkeringsregler 
mere, og vi ser frem til at det ophører. (Det vender vi tilbage til senere). 
  
Postkasser 
Det blæser og suser ind ved Postkasserne i både opgang C og E. 
Postkasserne er betjent både ude og indefra. Camilla, på kontoret, har  
lovet at finde en løsning, - MEN - der er ikke sket noget endnu. ??? 
(AAB opgang A og B har i øvrigt samme problem).  
  
Markiser på bagsiden af Borgergade 107. 
Der har tidligere været tale om at udskifte markiserne med større, men  
det gik vist i syltekrukken. 
De nuværende markiser er 2.60 brede og med et fremfald på 2 meter. 
Som sol afskærmning er de uden værdi. Som tidligere nævnt skal  



markiserne være 4 meter brede og med et fremfald på 3 meter. 
Ang. økonomien ! Der har været tale om at der var et beløbsoverskud på 

byggekontoen. ?  
Vi forventer en eller anden form for respons fra administrationen.  
  
Velkommen til nye beboere i vores afdeling: 
  
Nina og Ib Lauritzen 

Borgergade 105-C-1-TH  
iblauritzen33@gmail.com 

Tlf: ??? 

  
Med mindre der opstår uventede situationer, afholdes næste interne møde i  
afdelingsbestyrelsen først  onsdag den 02.12.2020. kl. 19.00. 
  

Med venlig hilsen 

Afdelingsbestyrelsen i afd. 66  
Borgergade 105 – 107 

  

Sonja Lundager Laursen 

8600 Silkeborg 

Borgergade 107 - T         
Tlf. 42 61 18 56 

sonjahenrylaursen@gmail.com 

  

Jette Kramer Larsen 

Borgergade 107- R 
8600 Silkeborg 
Tlf. 
nettejette9@hotmail.com 

  

Søren Sørensen 

Borgergade 105 E, 1.tv 

8600 Silkeborg 

Tlf. 86 84 81 53 

soeren@millesoeren.dk 

  

Suppleant: 
Mille Sørensen 

Borgergade 105 E-1-TV 

86 84 81 53 

soeren@mille-soeren.dk 

  

Suppleant: 
Henry Laursen  
Borgergade 107-T 

40404592 - 26345119 

sonjahenrylaursen@gmail.com 

  

  
Silkeborg Boligselskab`s Hjemmeside er: https://www.sb-silkeborg.dk/ 

Med Venlig Hilsen 

 

Mille & Søren Sørensen 

 

E-mail 

mailto:soeren@mille-soeren.dk 

HomePage 

http://www.mille-soeren.dk/ 
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