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Beslutningsreferat fra det årlige afdelingsmøde i afd. 18 Thyrasvej, torsdag d. 20. 
marts 2014 kl. 18.30. 
______________________________________________________________________ 
 
Til stede var: 12 beboere 
Fra Silkeborg Boligselskab: bestyrelsesmedlem Lene Jakobsen, inspektør Gert Bram-
sen og økonomichef Charlotte Veng. 

  
 
 
Pkt. 1  Valg af dirigent. 
Lene Jakobsen blev valgt. 
 
 
Pkt. 2  Valg af stemmeudvalg og referent. 
Stemmeudvalg: Gert Bramsen og Charlotte Veng 
Referat: Charlotte Veng 
 
 
Pkt. 3  Fremlæggelse af beboerrepræsentanternes beretning for perioden siden 
sidste møde. 
Emma Nielsen aflagde en kort mundtlig beretning, der blev godkendt. 
 
 
Pkt. 4  Godkendelse af afdelingens driftsbudget for perioden 01.07.2014 til 
31.12.2015.  
Charlotte Veng gennemgik og kommenterede afdelingens budgetforslag. 
 
Det blev konstateret, at konto 115 almindelig vedligeholdelse var budgettet meget højt 
(kr. 114.200). Beløbet ændres til kr. 77.000,- og dette betyder, at der IKKE kommer en 
huslejestigning pr. 01.07.2014. Der er vedlagt et nyt budget med dette referat. 
Der var samtidig kommentarer til henlæggelse til maling af hegn på langtidsplanen. Her 
er der afsat kr. 115.000, hvilket er meget, når man tager i betragtning, at det kun er ma-
lingen afdelingen giver, - beboerne maler selv. Dette blev også påtalt sidste år. Admini-
strationen beder inspektør Verner Jensen revurdere langtidsplanen. 
 
Budgettet blev herefter godkendt. 
 



Pkt. 5  Nyt fra hovedbestyrelsen. 
Lene Jakobsen orienterede. Er vedlagt 
 
 
Pkt. 6  Der er ikke indkommet forslag. 
 
 
Pkt. 7  Valg af beboerrepræsentanter for 2 år.   
Per Antonsen, Thyrasvej 18 
Emma Nielsen, Thyrasvej 24 
Birgit Møller, Thyrasvej 30………………………………………………… genvalgt 
 
1. suppleant Lene Laursen, Thyrasvej 18 
2. suppleant Elly Jensen, Thyrasvej 6 
 
 
Pkt. 8  Eventuelt. 
Der blev spurgt til udskiftning af køkkenbordplader. Gert Bramsen oplyste, at hvis man 
stadig har en af de gamle oprindelige bordplader, og ønsker at få en ny bordplade, kan 
man kontakte administrationen, der så vil få boligselskabets tømrer til at skifte bordpla-
den. 
 
Beboeren på Thyrasvej 2 fodrer katte. Dette medfører en masse svineri, lugt og støjge-
ner. Hele forsamlingen var enige om, at situationen var uholdbar og skulle bringes til 
ophør. 
Vi skal fra administrationens side på det kraftigste henstille til, at beboeren straks holder 
op med fordring af katte, da det er til stor gene for afdelingens øvrige beboere. 
 
Der blev spurgt om hækkene evt. kunne blive klippet noget før? 
Gert Bramsen udtalte, at det ikke er mandskabsmæssigt muligt, at nå og klippe alle 
hække i de afdelinger som viceværten passer i juni og juli måned. Det tilstræbes, at 
hækkene i afdeling 18 – Thyrasvej bliver klippet som noget af det første til sommer. 
 
 
 
Herefter rundede Lene Jakobsen mødet af og takkede for god ro og orden. 
 
 
 
 
_____________________________                  ______________________________ 
dirigent: Lene Jakobsen                                      referent: Charlotte Veng 

 
 
 
 

 


