
GUNILSVIRKE, Gunilshøjvej/Gunilslund, 8600 Silkeborg – Silkeborg Boligselskab, afd. 47 

10 . august 2020 

Referat fra internt beboermøde d. 3. august 2020 
 

Til stede 30 beboere 

 

Mette bød velkommen. Især velkommen til Nina, som snart flytter ind. 

 

Ad 1: Valg af dirigent: Jønne. Valg af referent: Mette. 

 

Ad 2: Siden sidst  

 Jørgen: Vi har haft et dødsfald: Erna Rasmussen.  

 Nina A. Jacobsen flytter ind i lejligheden 1. oktober. 

 Klaveret er repareret. En CD var skubbet ind i en revne og var havnet i tangentsystemet. 

 Der er lavet ekstra gavlbeklædning ved Birgits lejlighed. 

 Stangen til trækvognen er repareret. Næste gang den går i stykker, køber vi en bedre vogn. 

 Marianne har oprettet strikkeklub onsdag formiddag og afd. 42 er inviteret med.  

 Ligeledes er afd. 42 velkommen til at spille petanque sammen med os onsdag eftermiddag. 

 Affaldssortering: mange kaster blød plast i plast/metal containeren. Det skal til restaffald.  

 Papkasser skal trykkes sammen, evt. skilles ad før de kastes i papcontaineren. 

 Mette: Gjorde opmærksom på vore ordensregler. Nogle punkter blev gennemgået. 

I vore fælles kælderrum må ikke stilles alle mulige overskudsting. Vær kritisk, send til 

genbrug. 

Ved udlejning af fælleshuset hører der ikke duge med, men vi accepterer, at man bruger 

husets duge, blot man sørger for at vaske og stryge/rulle dem efter brug. De koksfarverede 

skal blot vaskes grundig af og tørres, før de rulles op.  

Alternativ: der findes papirduge i rengøringsrummet. De er til fri afbenyttelse. 

En bøn til jer: vil I bede jeres gæster om at tage legetøj med til børnene, så børnene ikke 

forgriber sig på vore ting. 

 

Ad 3: Fremlæggelse af internt regnskab 

 Mette: Det reviderede regnskab for det sidste år omdelt. Beholdning pr. 20/2 kr. 667,00. 

 

Ad 4:  Indkomne forslag 

 Ingen forslag indkommet. 

 

Ad 5: Eventuelt  

Planlagte arrangementer: 

- Mandag d. 7. september kl. 17.00 Det årlige Afdelingsmøde. 

 Forslag til beboerrepræsentanter: 

 På valg: Mette Kristensen 

 Suppleanter: Villy Holm, Allan Kjær Villesen  

- Fredag d. 11. september kl. 10.30 Mannequinopvisning fra Seniorshoppen. 

   

 
   

 

         

 

Jønne Gosh-Andersen Jørgen Sørensen Mette Kristensen 

Dirigent og beboerrepræsentant Beboerrepræsentant Referent og beboerrepræsentant

     

Kopi til SB og vicevært 


