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Beslutningsreferat fra det årlige afdelingsmøde i afd. 31 Gormsvej, torsdag d. 20. 
marts 2014 kl. 16.30 
______________________________________________________________________ 
 
 
Til stede var: 14 beboere 
Fra Silkeborg Boligselskab: inspektør Gert Bramsen og økonomichef Charlotte Veng. 
 
 
 
Pkt. 1  Valg af dirigent. 
Gert Bramsen blev valgt. 
 
 
Pkt. 2  Valg af stemmeudvalg og referent. 
Stemmeudvalg: Gert Bramsen og Charlotte Veng 
Referent: Charlotte Veng 
 
 
Pkt. 3  Fremlæggelse af beboerrepræsentanternes beretning for perioden siden 
sidste møde. 
Ingen beretning. 
 
 
Pkt. 4  Godkendelse af afdelingens driftsbudget for perioden 01.07.2014 til 
31.12.2015.  
Charlotte Veng gennemgik og kommenterede afdelingens budgetforslag. 
Budgettet blev godkendt. 
 
 
Pkt. 5  Nyt fra hovedbestyrelsen. 
Gert Bramsen orienterede. Er vedlagt. 
 
 
Pkt. 6  Der er indkommet følgende forslag: 
Berit og Kaj Pedersen, Gormsvej 11, 10:   Rengøring af fællesrum. 
 
Sagen handlede om, at Berit havde rengjort fælleshuset en torsdag for at skulle bruge 
det til fødselsdag om lørdagen. Det viser sig så, at vicevært m.fl. havde brugt fælleshu-



set og ikke gjort rent/ryddet op efter sig, så Berit måtte starte forfra inden hun kunne 
dække bord. Dette er IKKE tilfredsstillende. Viceværten må gerne benytte rummet, men 
skal sørge for oprydning/rengøring bagefter. 
Der blev i samme forbindelse udtrykt utilfredshed med vicevært Flemming Skorstens-
gaard, Gert Bramsen noterede dette og tager det til efterretning. 
 
 
Pkt. 7  Valg af beboerrepræsentanter for 2 år. 
   
Erling Birk, Gormsvej 7 A 
Berit Pedersen, Gormsvej 11, 10 ……………….……… nyvalgt 
Ragnhild Birk, Gormsvej 7 A…………………………….  genvalgt 
 
1. suppleant Anna Veis, Gormsvej 3 C 
2. suppleant Esther Hansen, Gormsvej 11, 2 
 
Efterfølgende har Berit Pedersen skriftlig meddelt administrationen, at hun ikke ønsker 
at være beboerrepræsentant og derfor trækker sig.  
Derfor indkaldes 1. suppleanten Anna Veis, der hermed indtræder som beboerrepræ-
sentant. 
 
 
Pkt. 8  Eventuelt. 
De tilstedeværende udtrykte interesse for, at der etableres en kollektiv aftale med Ener-
giMidt med udbud af TV og bredbånd. 
Administrationen og beboerrepræsentanterne arbejder videre med sagen og når der er 
noget konkret vil det blive sendt til urafstemning i afdelingen. 
 
Maling til hegn og vinduer. Gert Bramsen orienterede om, at det ikke er en opgave for 
beboerne at maler vinduer. 
Der er afsat på langtidsplanen, at hegn skal males i 2015/2016. 
Vinduerne i Gormsvej 11 lejl. 10 trænger voldsomt til maling. Det bliver der kigget på. 
 
Der er nogle, der ryger i glasgangen. Dette er absolut ikke tilladt. Der har tidligere været 
opsat skilte med rygning forbudt, - disse bliver taget ned.  
Vi skal fra administrationens side på det kraftigste gøre opmærksom på, at det ikke er 
lovligt af ryge på de indendørs fællesarealer. 
 
 
Gert Bramsen afrundede mødet. 
 
 
 
 
_______________________________                 ______________________________ 
dirigent: Gert Bramsen                                           referent: Charlotte Veng 


