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Silkeborg, den 25. august 2021 
 

 

Endelig dagsorden for det årlige afdelingsmøde i afd. 3 Ørnsøvej. 

Tidspunkt:  Mandag den 6. september 2021 kl. 18.00 på Medborgerhuset, Bindslevs 

Plads 5, sal B. 

______________________________________________________________________ 

 
Dagsorden  

 

Pkt. 1   Valg af dirigent. 

 

Pkt. 2   Valg af stemmeudvalg. 

 

 Valg af referent. 

 

Pkt. 3   Fremlæggelse af beboerrepræsentanternes/afdelingsbestyrelsens beretning  

 for perioden siden sidste møde 

 

Pkt. 4   Godkendelse af afdelingens driftsbudget for 2022 – vedlagt. 

 

Pkt. 5   Nyt fra hovedbestyrelsen. 

 

Pkt. 6   Der er indkommet følgende forslag:  

 

1) Pavillon opsat på den store græsplæne ved legepladsen + samt 

frugttræer. 

2) Nye bord og bænkesæt. 

Administrationen bemærker: Afdelingen skal selv have plads, hvis 

de skal sættes ind om vinteren. 

3) Etablering af flere stikkontakter. 

Administrationen bemærker: Kan tilføjes råderetskataloget, men vil 

være egenbetaling. 

4) Etablering af fjernaflæsning af vand til vandregnskab. Samt 

varmevandsmålere til varmeregnskab. ( blok 3+4). 

Administrationen bemærker: Det har være oppe i forbindelse med 

renoveringen og blev på daværende tidspunkt vurderet for dyrt.  



 

Der vil blive lavet et vandregnskab, da der er indbetalt a/c. Der laves et 

regnskab pr. blok. Blok 1+2 ud fra konkrete aflæsninger. Blok 3+4 ud 

fra det forbrug den enkelte blok har og afregnet efter kvm. 

Der kan stemmes om igangsætning af projekt, så vi kan undersøge 

muligheder og pris. 

5) Skråning ved blok 4 færdiggøres. 

Administrationen bemærker: Det er ikke en beslutninger der tages af 

afdelingsmødet. Det kan tage op på næste markvandring, der 

foretages af driftschef, gartner og beboerrepræsentanterne. Alle 

arealer er fællesarealer. 

6) Robotplæneklippere stoppes for 2021+2022. 

Administrationen bemærker: Det er ikke en beslutninger der tages af 

afdelingsmødet. Det kan tage op på næste markvandring, der 

foretages af driftschef, gartner og beboerrepræsentanterne.  

7) Ventilationen i kælder. 

Administrationen bemærker: Der skal henlægges midler til det. 

8) Nedsættelse at miljøudvalg. 

Administrationen bemærker: Man kan godt nedsætte et udvalg, der 

kan arbejde og komme med forslag til ændringer. Ændringer skal 

stilles som forslag til afdelingsmødet. Ellers forelægges 

beboerrepræsentanterne der kan tage det med på markvandringen.  

 

  

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

 

 Nuværende beboerrepræsentanter: 

 

 Else Gam Jensen, Ørnsøvej 2, 1.th 

 Hanne Vesterbo Doktor, Ørnsøvej 2, st.th…………………………..på valg 

 Jannie Kristensen, Ørnsøvej 16, 2.tv 

 

 Valg af 2 suppleanter for 1 år. 

 

 Nuværende suppleant: 

 Anne Maj Rostok 

 John Neist 

  

Pkt. 8   Eventuelt. 

 

 

Adgang til afdelingsmødet og stemmeret på dette har afdelingens boliglejere og disses 

myndige husstandsmedlemmer. Hver husstand har 2 stemmer uanset husstandens  

størrelse. 

 

Helt ekstraordinært er der mulighed for at afgive fuldmagt til en anden deltager, hvis man 

ikke selv ønsker at deltage pga. corvid19. Man skal udfylde en fuldmagtsblanket, som kan 

gives til en anden beboer/beboerrepræsentanterne. Blanketten findes på vores 

hjemmeside: www.silkeborgboligselskab.dk 

 

http://www.silkeborgboligselskab.dk/


 

Hvis du ikke allerede har tilmeldt dig, så husk at sidste frist for tilmelding er senest 5  

dage for mødet, - gerne på e-mail mep@silkeborgboligselskab.dk 

 

HUSK ved tilmelding at oplyse afdeling, navn, adresse og antal. 

 

Referat fra mødet omdeles ikke – det vil i stedet være at finde på Silkeborg Boligselskabs 

hjemmeside under afdelingsoplysninger www.silkeborgboligselskab.dk 

Medbring venligst materialet til mødet. 

Vigtig information om persondata: Når du deltager i et afdelingsmøde, vil dit navn og 

din adresse kunne fremgå af referatet af afdelingsmødet. Det sker eksempelvis, hvis du 

stiller op til afdelingsbestyrelsen, hvis du har fremsat et forslag, som skal behandles på 

afdelingsmødet eller hvis du kommenterer et fremsat forslag. 

 

Med venlig hilsen 

SILKEBORG BOLIGSELSKAB 

 

 

Renè Skau Björnsson 

direktør 
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http://www.silkeborgboligselskab.dk/

