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Til beboerne i afd. 24 
Georg Krügersvej / Lilleøvænget 
 
 
 
 
Referat for det årlige afdelingsmøde i afd. 24 Georg Krügersvej / Lilleøvænget. 
Tidspunkt: Mandag den 21. september 2015 kl. 17.00 i afdelingens fælleshus. 

 
Til stede: 25 beboere 
Fra Silkeborg Boligselskab: Næstformand Herdis Pedersen, driftschef Lasse Solnæs, 
direktør Lars Hansen 
 
 
Dagsorden  
 
Pkt. 1   Valg af dirigent: Herdis Pedersen 
 
Pkt. 2   Valg af stemmeudvalg: Lasse Solnæs, Lars Hansen 
 Valg af referent: Lars Hansen 
 
Pkt. 3   Fremlæggelse af beboerrepræsentanternes/afdelingsbestyrelsens 

beretning for perioden siden sidste møde. 
Ingen beretning, da der ikke var nogen beboerrepræsentanter valgt. 
 

Pkt. 4   Godkendelse af afdelingens driftsbudget for 2016 
 Lars Hansen gennemgik budgettet, som blev godkendt, herunder en 

huslejestigning på kr. 48,6 pr. m2 pr. år. 
 
Pkt. 5   Nyt fra hovedbestyrelsen. 

 Herdis Pedersen orienterede. Vedlagt 
 
Pkt. 6   Der er indkommet følgende forslag: 

 Det blev vedtaget at fælde kirsebærtræer langs flisearealer. Inden fældning 
påbegyndes undersøger beboerrepræsentanter og driftschef økonomi og 
eventuelle lokalplanskrav. Ligeledes laves en plan for genbeplantning.  

 Beboerrepræsentanterne kan herefter vælge at sætte projektet i gang, eller 
at forelægge det for et nyt afdelingsmøde. 

 
 Det blev aftalt, at driftschef gennemgår de hegn, som blev opsat forrige år, 

for fejl og mangler. 
 Det blev aftalt at der indhentes tilbud på LED belysning.  
  
 Beboermødet ønsker fællesbelysningen tændt om natten i hele afdelingen. 
 
 



 Forslag fra Annette Enderlein, Georg Krügersvej 46, blev ikke behandlet Hun 
var ikke til stede på mødet, og der herskede for stor usikkerhed om forslagets 
indhold til at der kunne stemmes om det. 

 
En række spørgsmål om tv-aftaler, viceværtens arbejdsområde, udskiftning 
af hårde hvidevarer mv. blev drøftet og besvaret på mødet.  

 
 
Pkt. 7  Valg af beboerrepræsentanter/afdelingsbestyrelse for 2 år. 
 Valgt for 2 år blev: 
 Kim Poulsen, Georg Krügersvej 18  
 Gitte Smed, Georg Krügersvej 38 

 
Valgt for 1 år blev:  
Finn Kallesøe, Lilleøvænget 5C  

 
 Valg af suppleanter for 1 år. 

1. John Kristensen, nr. 48 
2. Jørgen Petersen, nr. 74  

 
 
Pkt. 8   Eventuelt. 

Ingen bemærkninger 
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Dirigent    Referat 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


