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

3 . august 2021 

Referat fra internt beboermøde d. 2. august 2021 
 

Til stede 23 beboere 

 

Mette bød velkommen.  

 

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

 

Ad 2: Siden sidst  

 Jørgen: Velkommen til Dora og Lars. 

Vi har fået automatiske døråbnere og en trækvogn siden sidste møde. 

Af arrangementer har der været Adventsfest, Beboermøde + 21 års fødselsdag, 

Mannequinopvisning og Sct. Hansfest. 

Hegn mod vest mangler afklaring. Venter på at parcelhusområdet får en grundejerforening. 

Mht. containere, må de kun fyldes til kanten og der må ikke kommes blød plast i 

plast/metalbeholderen. 

Har man spørgsmål til grønne områder, bedes de meldes til mig (Jørgen). 

 

Ad 3: Fremlæggelse af internt regnskab 

 Mette: Det reviderede regnskab for det sidste år omdelt. Beholdning pr. 29/7 kr. 1.824,00. 

 
Ad 4: Revision af listen Interne funktioner  

 Mette: Liste gennemgået og vedlagt. 

 

Ad 5: Indkomne forslag  
1: Lene Skjoldborg: Ønske om at få et skilt sat op ved de tre 
p.pladser på Gunilslund, så p.pladserne kun kan benyttes af afd. 47. 

 Forslaget vedtaget. 
2. Birgit, Ninna og Mette: Indkøb af industriopvasker med tilbehør. 
Diskussion om, hvorvidt det er rigtige valg for os. Måske kan der findes en alm. 

opvasker, som er hurtigere end den, vi har nu. Lars fra SB kontaktes. 

 
Ad 6:  Forslag til beboerrepræsentanter:  

På valg er: Jørgen Sørensen og Jørgen Gosh-Andersen  

Forslag til 2 suppleanter: Nuværende: Villy Holm, Allan Kjær Villesen 

Alle forslag accepteret. 

 

Ad 7: Eventuelt 

 Ninna: Kedelig oplevelse med Grethe, hvis madvarer stod på bordet, da hun blev indlagt. 

Udløste en større meningsudveksling mht. hvordan man kan sikre sig. 

Forslag: Nøgle hos naboen, opringning hver morgen, oplysning om pårørende.  

Mette: Problemet størst hos enlige, som ikke har daglig hjemmehjælp. Skema vedlagt. 

Villy: Kældergulv trænger til maling. Vedtaget at det skal ordnes. 
   

 

         

 

Jønne Gosh-Andersen Jørgen Sørensen Mette Kristensen 

Dirigent og beboerrepræsentant Beboerrepræsentant Referent og beboerrepræsentant

     

Kopi til SB og vicevært 


