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Beslutningsreferat fra det årlige afdelingsmøde i afd. 36 Ydunsvej / Valhallavej. 
Onsdag d. 19. marts 2014 kl. 19.00. 
______________________________________________________________________ 
 
 
Til stede var: 25 beboere 
Fra Silkeborg Boligselskab: næstformand Herdis Pedersen, inspektør Verner Jensen og 
økonomichef Charlotte Veng. 
 
 
Dan Christensen bød velkommen til mødet og overlod ordet til Herdis Pedersen. 

  
 

 
Pkt. 1  Valg af dirigent. 
Herdis Pedersen blev valgt. 
 
 
Pkt. 2  Valg af stemmeudvalg og referent. 
Stemmeudvalg: Dan Christensen og Verner Jensen 
Referent: Charlotte Veng 
 
 
Pkt. 3  Fremlæggelse af beboerrepræsentanternes beretning for perioden siden 
sidste møde. 
Dan Christensen aflagde afdelingens beretning. Er vedlagt. 
Beretningen blev godkendt. 
 
 
Pkt. 4  Godkendelse af afdelingens driftsbudget for perioden 01.07.2014 til 
31.12.2015.  
Charlotte Veng gennemgik og kommenterede afdelingens budgetforslag. 
Der var et specifikt spørgsmål til, hvor meget renoveringssagen på Ydunsvej 2 havde 
kostet afdelingen. Der har i alt været udgifter for kr. 189.912,29, dette beløb er udgifts-
ført i regnskabet pr. 30. juni 2013 i afdeling 36 på konto 134.300 (korrektioner tidl. år) og 
derefter er det indtægtsført i afdeling 36 på konto 203.100 (tilskud fra boligselskabets 
dispositionsfond). Altså udgiftsneutral for afdeling 36. 



Der var ligeledes et spørgsmål til, hvad jording af el havde kostet afdelingen. Der var 3 
boliger, hvor der manglede jording: Ydunsvej 9, 11 og 34. Arbejdet er udført i foråret 
2012 og udgiften beløb sig til kr. 9.275,00. Beløbet er taget af den løbende drift på kon-
to 115. 
Budgettet blev godkendt, en stemte imod, fordi ovennævnte spørgsmål ikke kunne be-
svares direkte på mødet. 
 
 
 
Pkt. 5  Nyt fra hovedbestyrelsen. 
Herdis Pedersen orienterede. Er vedlagt. 
 
 
Pkt. 6  Der er indkommet følgende forslag: 
 
Erling Rosendahl, Ydunsvej 28:  

a) Opmaling af P-pladser ved nr. 30 
Viceværten maler striberne op forår og efterår. 
 

b) At de graves ud ved skrænten og laves flere p-pladser. 
Dette er en kostbar løsning og forsamlingen besluttede i stedet at der bliver op-
sat et P-forbudt skilt, således at der fremadrettet kun må holdes på de afmærke-
de pladser. 

 
Majbækgaard, Ydunsvej 21: Kaninhold – forslaget blev trukket tilbage. 
 
Rita Zeh, Ydunsvej 34: Fældning af træ. 
Det blev besluttet at fælde træet. En beboer foreslog, at det fældede træ fragtes ned på 
den nye bålplads. Dette tilsluttede forsamlingen sig. 
 
Majbækgaard, Ydunsvej 21: Det foreslås, at der plantes nogle træer med rigtig  
gode spisepærer. Mulig placering kunne være ved den nye bålplads. I forlængelse af  
det synes vi også vi skal stille krav om at alle frugttræerne på området beskæres. 
Forsamlingen vedtog, at beboerrepræsentanterne arbejder videre med forslaget. 
 
 
Pkt. 7  Valg af beboerrepræsentanter for 2 år. 
   
Bibi Mundt, Ydunsvej 16 
Dan Christensen, Ydunsvej 15 
Elin Grefstad Andersson, Ydunsvej 4 …………………………………… genvalgt 
 
 
1. suppleant Jeanette Clante, Ydunsvej 22 
2. suppleant Freddy Madsen, Ydunsvej 26 
 
 



Pkt. 8  Eventuelt. 
 
Et hjertesuk: HUSK at samle hundens efterladenskaber op, - det er ikke sjovt at få op 
under skoene og med ind i bil og bolig. 
HUSK at hunden skal føres i snor. 
 
Affald fra fælleshuset skal smides i containeren ved nr. 12. 
 
Der var ønske om mere åbenhed fra beboerrepræsentanterne, evt. udsendelse af ny-
hedsbrev eller et opslag når der er sket noget nyt. Dejligt hvis man kunne få beboerre-
præsentanternes mailadresser. 
Eventuel oprettelse egen hjemmeside for afdelingen. 
 
Hvis man har specifikke ønsker til beskæring af træer, kontakt da beboerrepræsentan-
terne, så de kan tage det med på markvandring. 
 
Flytning af skilt med legende børn og fartbegrænsning. 
 
Spørgsmål til farver på hegn og markiser. 
 
Slukke noget af den udendørs belysning. Der er et ur, der kan justeres så lyset ikke 
brænder når det er lyst.  
 
Der var en efterlysning af fællesarrangementer i afdelingen. Alle er velkommen til at 
byde ind og være med til at arrangere noget. 
 
Alle bemærkningerne indgår i beboerrepræsentanternes og administrationens videre 
arbejde. 
 
 
 
Herdis Pedersen afrundede herefter mødet og takkede for god ro og orden. 
 
 

 
 
____________________________                   ______________________________ 
Dirigent: Herdis Pedersen                                  referent: Charlotte Veng 


