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Silkeborg, den 1. september 2021 
 

 

Endelig dagsorden for det ordinære afdelingsmøde i afd. 9, Lindevænget. 

 

Tidspunkt: mandag den 13. september 2021 kl. 18.00 på Medborgerhuset, Bindslevs 

Plads 5, sal C. 

_______________________________________________________________________ 

Dagsorden  

Pkt. 1   Valg af dirigent. 

 

Pkt. 2   Valg af stemmeudvalg. 

 

 Valg af referent. 

 

Pkt. 3   Fremlæggelse af 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) Anskaffelse af hjertestarter. 

Administrationen bemærker: Anslået udgift på kr. 16.000. Service pr. år. 

Kr. 1.000 

2) Indhentning af fælles tilbud på tv og internet via den nye kabelforbindelse. 

3) Opsætning af cykelskur/halvtag. 

Administrationen bemærker: Det vil være en udgift der kræver 

henlæggelser, og vil derfor først kunne udføres i 2023/2024. 

4) Etablering af lys på stier forbi boldbanerne og legepladsen. 

Administrationen bemærker: Det vil være en udgift der kræver 

henlæggelser, og vil derfor først kunne udføres i 2023/2024. 

5) Etablering af lys på legepladsen, boldbane og basketbanen. 

Administrationen bemærker: Det vil være en udgift der kræver 

henlæggelser, og vil derfor først kunne udføres i 2023/2024. 

 

 

 

Pkt. 7   Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen for 2 år 

 

 Afdelingsbestyrelsen er som følger: 



 

 

 Christina Sjternholm, Lindevænget 243…………………………………på valg 

 Marc Brix-Mignon, Lindevænget 117 

 Formand Jens Fomsgaard, Lindevænget 19……………………………på valg 

 Niels B. Nielsen, Lindevænget 65 

 Bjarne Østergård Bæk, Lindevænget 227………………………………på valg 

  

 

 Bestyrelsen konstituerer sig selv på førstkommende bestyrelsesmøde. 

 

 Valg af 2 suppleanter for 1 år. 

 Nuværende suppleanter: 

 

 Britta Nielsen 

 Peter Storgaard 

  

  

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. 

 

Hvis du ønsker at deltage i afstemninger på mødet, skal du møde personligt op, idet der  

ikke kan stemmes pr. fuldmagt. 

 

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

dage før 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. 

  

Med venlig hilsen 

SILKEBORG BOLIGSELSKAB 

 

Renè Skau Björnsson 

direktør 

mailto:mep@silkeborgboligselskab.dk
http://www.silkeborgboligselskab.dk/

