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Beslutningsreferat for det ordinære afdelingsmøde 
i afd. 17 - Fussingbjerg 15-41 &  
afd. 30 - Fussingbjerg 43-69 
onsdag d. 16. september 2015 kl. 19.00. i Gjern 
Kulturcenter. 
 
 
 
Til stede var: 
Afdeling 17: 7 beboere 
Afdeling 30: 3 beboere 
Silkeborg Boligselskab: Hovedbestyrelsesmedlem Jytte Steenberg, driftschef Camilla 
Arnsholt og økonomichef Charlotte Veng.   
______________________________________________________________________ 
 
Pkt. 1   Valg af dirigent: Jytte Steenberg 
 
Pkt. 2   Valg af stemmeudvalg: Camilla Arnsholt og Charlotte Veng 
 
 Valg af referent: Charlotte Veng 
 
Pkt. 3   Fremlæggelse af beboerrepræsentanternes/afdelingsbestyrelsernes   
 beretninger for perioden siden sidste møde. 
 
 Afd. 17: Kim Nielsen aflagde en kort beretning der mest omhandlede 
 Boligselskabets håndtering af projektet omkring nye P-pladser. 
 Efter nogen diskussion endte sagen med at projektet om P-pladser stilles i 
 bero indtil videre. 
 Beretningen blev godkendt. 
 
 Afd. 30: Ingen beretning. 
 
Pkt. 4   Godkendelse af afdelingernes driftsbudgetter for perioden 01.01.2016 til  
 31.12.2016:  
 Charlotte Veng gennemgik og kommenterede afdelingernes budgetter og 
 besvarede spørgsmål. 
 Afd. 17: Budgettet blev godkendt. 
 Afd. 30: Budgettet blev godkendt. 
 
 Under dette punkt orienterede og foreslog Charlotte Veng, at afdeling 17 og 
 afdeling 30 bliver lagt sammen til en afdeling. 
 Dette modtog forsamlingen positivt.  Derfor vil administrationen indkalde til et 
 ekstraordinært beboermøde i foråret 2016. 
 På dette møde vil punktet være på dagsorden således, at man kan 
 stemme og beslutte om afdelingerne 17 og 30 skal sammenlægges. 
 
Pkt. 5   Nyt fra hovedbestyrelsen. 
 Jytte Steenberg orienterede er vedlagt dette referat. 



Pkt. 6   Der er ikke indkommet forslag. 
 
Pkt. 7  Valg af beboerrepræsentanter/afdelingsbestyrelse for 2 år. 
 
 Afd. 17 
 Bent Rasmussen, Fussingbjerg 33 
 Kim Erik Nielsen, Fussingbjerg 15……..…………………    genvalgt for 2 år 
 Hanne Bjørnsson, Fussingbjerg 23………………………… genvalgt for 2 år 
 
 Suppleanter for 1 år. 
  

1. suppleant: Dorris Iversen, Fussingbjerg 39 
2. suppleant: Kim Arnfeldt Nielsen, Fussingbjerg 21 

  
  
 Afd. 30 
 Kirsten Marie Maabjerg, Fussingbjerg 63………………… genvalgt for 2 år 
 Agnethe Moeslund, Fussingbjerg 55……………………… nyvalgt for 2 år 
 Ingger Rohde, Fussingbjerg 45 
 
 Der blev ikke valgt suppleanter. 
 
 
Pkt. 8   Eventuelt. 
 
 Afd. 17: Kim takkede de fremmødte, at de var kommet til mødet, - det er 
 Dejligt, at der bakkes op omkring beboerrepræsentanternes arbejde. 
 Herudover var der snak om forskellige emner bl.a. affaldssortering, maling af 
 hegn, opfølgning af arbejder, der blev aftalt på markvandring. Der var 
 spørgsmål til det antennebidrag, der opkræves sammen med huslejen. Det 
 skyldes restgæld på det gamle antenneanlæg, der er p.t. en restgæld på  kr. 
 17.844,28. 
 
 Afd. 30: Kloaker på P-plads er stoppet. Camilla Arnsholt undersøger sagen. 
 ”Ulovlige” tilbygninger til rækkehusene?  Camilla Arnsholt undersøger. 
 Opmaling af p-båse, - trænger meget. Forslag om anden afmærkning af p 
 båse end maling evt. led lys. Camilla Arnsholt undersøger pris og taler med 
 beboerrepræsentanterne, - også et problem i afd. 17. 
 Husdyrhold, problemer med at haven bruges som hundetoilet, så der er en 
 hæslig lugt. Vi skal på det kraftigste henstille til, at hunden luftes ved gåture 
 og skulle der ske ”uheld” i haven skal der ryddes op, således at naboen ikke 
 bliver generet af lugt. 
 
 
 
 
 
_____________________________                               _________________________ 
dirigent: Jytte Steenberg                                                  referent: Charlotte Veng 


