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Grønnegade 8 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutningsreferat fra det årlige afdelingsmøde i afd. 63 Grønnegade. 
_____________________________________________________________________ 
 
 
Til stede var: 8 beboere + 3 hjælpere(personale) 
Silkeborg Boligselskab: Hovedbesty. medlem Finn Laursen, inspektør Verner Jensen 
 
 
Tidspunkt: Onsdag den 5. marts 2014 kl. 15.00 i afdelingens fællesrum 
 
 
Pkt. 1 Valg af dirigent. 
Finn Laursen varetog dirigenthvervet. 
 
 
Pkt. 2 Valg af stemmeudvalg og referent. 
Stemmeudvalg: Finn Laursen og Verner Jensen 
Referent: Verner Jensen 
 
 
Pkt. 3 Fremlæggelse af beboerrepræsentanternes beretning for perioden siden 
sidste møde. 
Der var ingen beretning. 
 
 
Pkt. 4 Godkendelse af afdelingens driftsbudget for de kommende 1 ½ år  
(01.07.2014  - 31.12.2015).  
Verner Jensen gennemgik og forklarede de enkelte poster i budgettet. 
Budgettet blev godkendt. 
 
 
Pkt. 5 Nyt fra hovedbestyrelsen. 
Finn Laursen orienterede. Er vedlagt. 
 
 
Pkt. 6 Der er indkommet følgende forslag. 
 
Jørn Thomsen, Grønnegade 8, 2. lejl. 4. Opmaling og Nr. skilt på P-pladser 
 
 



Det blev vedtaget at der skal monteres skilte med lejligheds nr. udfor 8 P-pladser. Det 
svarer til det antal biler, som beboerne i ejendommen har. Det blev også vedtaget at 
der skulle males streger op til P-pladser. Efterfølgende har vi set på det sammen med 
Jørn Thomsen og vi har vurderet at vi i første omgang nøjes med skiltene.  
Skulle behovet for at male streger op komme, så tager vi det op igen.  
Jørn Thomsen laver en liste med rækkefølgen for hvilke lejligheds nr. der skal parkere 
fra venstre mod højre side.       
 
 
Pkt. 7 Valg af beboerrepræsentanter for 2 år. 
 
Nuværende beboerrepræsentanter: 
Jørn Thomsen, Grønnegade 8, 2. lejl. 4  
Kevin Kjeldsen, Grønnegade 8, 1. lejl. 1  
Simon Damgård, Grønnegade 8 st. lejl. 2       genvalg 
 
Valg af 2 suppleanter for 1 år. 
Der blev ikke valgt suppleanter. 
 
 
 
Pkt. 8 Eventuelt. 
 
Der er stadig problemer med, at det er meget glat på betonen. Inspektør Verner Jensen 
undersøger om der skulle være andre muligheder, end de forsøg som allerede er  
afprøvet. 
 
Det var igen oppe at vende med muligheden for, at bruge kælderen til diverse  
aktiviteter for beboerne. 
Det har tidligere været på tale i 2009 og vi har derfor været i arkiverne for at se hvordan 
det endte dengang. 
I 2009 fandt vi ud af at en automatisk dørpumpe med nøgle-læse modul og trykknap 
indvendig ville koste ca. 32.000,- kr.. Derud over havde kommunen dengang forskellige 
krav til bl.a. nødudgang og belysning.  
Samlet vil det nok alt i alt medføre en udgift på ca. 60.000,- kr., inden kælderen kan  
bruges til aktiviteter. 
 
 
 
Dirigent:  Referent: 
 
 
______________________________ ______________________________ 
Finn Laursen Verner Jensen 
 
 
 


