
 

Vestergade 91 B 

8600 Silkeborg 

 

CVR nr.: 27194516 

 

Tlf. 86 82 51 44 

info@silkeborgboligselskab.dk 

www.silkeborgboligselskab.dk 

 

 

 

Til beboerne i afd. 31 

Gormsvej 

 
 

 

 

 

Silkeborg, den 19. september 2019 

 

Beslutningsreferat af det årlige afdelingsmøde i afd. 31 Gormsvej. 

 

Tidspunkt: onsdag den 18. september 2019 kl. 19.00 i fællesrummet Gormsvej 11 

______________________________________________________________________ 

Deltagere: 7 beboere 
Fra Silkeborg Boligselskab: hovedbestyrelsesmedlem Inger Jensen og direktør René 
Skau Björnsson. 
 
 
Dagsorden  

 

Pkt. 1   Valg af dirigent 

Inger Jensen blev valgt og præsenterede herefter de fremmødte fra Silkeborg 

Boligselskab. 

 

Pkt. 2   Valg af stemmeudvalg 

 Bliver nedsat ved behov. 

 

 Valg af referent 

 René Skau Björnsson blev valgt. 

 

Pkt. 3   Fremlæggelse af beboerrepræsentanternes / afdelingsbestyrelsens beretning 

 for perioden siden sidste møde 

 Berit Skak Pedersen fortalte om aktiviteter siden sidste år. 

 Der har bl.a. været julehygge. 

 

Pkt. 4   Godkendelse af afdelingens driftsbudget for 2020 

 Budget 2020 og langtidsplanen blev gennemgået og kommenteret af Lars 

Bertelsen og René Skau Björnsson. Spørgsmål blev besvaret. 

 Der var fuld opbakning til at plasttag over fællesområde udskiftes, og at det 

formentlig medfører optagelse af lån til finansiering af dette. 

  

 Budget 2020 og langtidsplan blev enstemmigt godkendt. 

 

Pkt. 5   Nyt fra hovedbestyrelsen 

 Inger Jensen aflagde beretning for hovedbestyrelsen. Beretningen er vedlagt 

dette referat. 



 

 Beretningen blev taget til efterretning. 

 

Pkt. 6 Indkomne forslag – der var ingen forslag. 

 

Pkt. 7   Valg af beboerrepræsentanter / afdelingsbestyrelse for 2 år. 

 Hans Christian Kristiansen blev genvalgt for 2 år 

 Berit Skak Pedersen blev genvalgt for 2 år 

   

 Derudover blev flg. Valgt i 2018: 

 Anna Veis 

 

 Valg af 2 suppleanter for 1 år: 

 Ragnhild Birk blev genvalgt for 1 år som 1. suppleant 

 Lonnie Wackerhausen blev nyvalgt for 1 år som 2. suppleant 

  

Pkt. 8 Eventuelt 

 Der var spørgsmål til, om det bedre kan betale sig at udskifte indhegning af 

haveaffald med vedligeholdelsesfrit materiale – i stedet for igen at male træet. 

Driftsafdelingen vurderer dette sammen med beboerrepræsentanterne. 

 

 Der blev udtrykt stor tilfredshed med snerydning. 

 

 Der blev spurgt ind til betaling for antenneanlæg. Denne opkrævning stop-

pede helt tilbage i februar 2018. 

 

 

 

Inger Jensen takkede for god ro og orden, og afsluttede mødet. 

 

 

 

Dirigent:     Referent: 

 

 

 

 

 

____________________________  ___________________________ 

Inger Jensen    René Skau Björnsson 

     

 

 

 


