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Beslutningsreferat fra det årlige afdelingsmøde i afd. 14 Bellisvej, tirsdag d. 18. 
marts 2014 kl. 19.30. 
______________________________________________________________________ 
 
Til sted var: 4 beboere 
Fra Silkeborg Boligselskab: formand Bente Nielsen, inspektør Verner Jensen og øko-
nomichef Charlotte Veng 

 
  

 
Pkt. 1  Valg af dirigent. 
Bente Nielsen blev valgt. 
 
 
Pkt. 2  Valg af stemmeudvalg og referent. 
Stemmeudvalg: Verner Jensen og Charlotte Veng 
Referent: Charlotte Veng 
 
 
Pkt. 3  Fremlæggelse af beboerrepræsentanternes beretning for perioden siden 
sidste møde. 
Winnie Gerfort aflagde en mundtlig beretning der bl.a. omhandlede: 
Markvandring og forskønnelse af udearealer. Der blev desuden efterlyst, hvornår det 
aftalte malerarbejde vil blive udført. Hertil svarede Verner Jensen, at vejret endnu ikke 
har været til udendørs malerarbejde og lige så snart vejret tillader det går maleren i 
gang. 
Beretningen blev godkendt. 
 
 
Pkt. 4  Godkendelse af afdelingens driftsbudget for perioden 01.07.2014 til 
31.12.2015. 
Charlotte Veng gennemgik og kommenterede budgetforslaget i hovedtræk. 
Budgettet blev godkendt. 
 
 
Pkt. 5  Nyt fra hovedbestyrelsen. 
Bente Nielsen orienterede. Er vedlagt. 
 



Pkt. 6  Der er indkommet følgende forslag. 
Winnie Gerfort, Bellisvej 33 st. th.: Med henvisning til referat fra markvandring den 
30.10.13, - har man nogen oplysninger om vore ønsker? 
 
Boligselskabets administration har fået indhentet tilbud på forskønnelse af udearealet 
foran blokken. Det er et stort og dyrt projekt på kr. 106.000,- der skal belånes over 10 år 
og vil medføre en ekstra huslejestigning på henholdsvis kr. 51,-  og kr. 61,- pr. måned i 
10 år. 
De tilstedeværende ønskede en billigere løsning. Verner Jensen fremsender en tegning 
til beboerrepræsentanterne, hvorpå de kan skitsere, hvad de kunne tænke sig i stedet. 
Herefter arbejdes der så videre med at finde en løsning, hvor man kan sætte sin have-
stol og evt. plantekrukker. 
 
 
Pkt. 7 Valg af beboerrepræsentanter for 2 år. 
   
Morten Schultz Jensen, Bellisvej 27, st. th. 
Winnie Gerfort, Bellisvej 33 st. th. ………………. Genvalgt 
Karin Søby Wraae, Bellisvej 31 st.tv. …………… Nyvalgt 
 
1. suppleant  Niels Hindsgavl, Bellisvej 27 1.th. 
2. suppleant Erik Olesen, Bellisvej 27 st.th. 
 
 
Pkt. 8  Eventuelt. 
Når renovationen kommer ødelægger de affaldshusets træværk indvendigt, når de kø-
rer containerne ud og ind. Der arbejdes på en løsning, enten ved montering af metal-
plade på indvendig side eller montering af en ekstra stolpe forneden ved fliserne, så det 
ikke er muligt at køre containeren helt ind til væggen. Der arbejdes videre på, at finde 
den bedste og billigste løsning. 
 
Der var spørgsmål til, hvorfor beboernes elmålere var i et aflåst rum. Grunden til at 
rummet er aflåst er, at det samtidig er varmeteknik rummet og der kan vi ikke have be-
boerne til at gå ned. 
Det er dog stadig muligt, at følge sit forbrug af el, da det er elektroniske målere der er 
monteret. Disse kan følges på EnergiMidts hjemmeside, hvor man logger sig på. I skal 
bruge den adgangskode der står på jeres opgørelse fra EnergiMidt. 
 
Afslutningsvis blev der givet udtryk for stor tilfredshed med viceværterne, - de er søde 
og venlige og holder området pænt. 
 
Herefter afrundede Bente Nielsen mødet og ønskede god sommer. 
 
 
 
______________________________           _________________________________ 
dirigent: Bente Nielsen                                   referent: Charlotte Veng 


