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Silkeborg den 31. marts 2022 

  

Hermed indkaldes til ordinært repræsentantskabsmøde 

onsdag den 27. april kl. 18.00 

Jysk Arena, Sky-boksen, Ansvej 114, Silkeborg 

I anledning af boligselskabets 75 års jubilæum er boligselskabet vært for et 

varmt aftensmåltid kl. 18, og mødet går i gang kl. 18.45 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent. 
 

2. Valg af stemmeudvalg og referent. 
 

3. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning for 2022, herunder om 
forretningsførelsen for det senest forløbne år. 
 

4. Endelig godkendelse af  boligorganisationens og afdelingernes 
årsregnskab for 2021 med tilhørende revisionsberetning og forelæggelse 
af budget 2022 
Regnskab for hovedforening eftersendes ca. 1 uge før mødet. 
Regnskab for egen afdeling er fremsendt til digital underskrivelse. 
Regnskaber for alle afdelinger lægges på hjemmesiden efter 
beboerrepræsentanternes godkendelse. 
Se: www.silkeborgboligselskab.dk 
 

5. Status på nybyggerier 

 

6. Indkomne forslag (skal være boligselskabets kontor i hænde senest 2 uger før 

mødet) 

1. Forslag om strategi for Silkeborg Boligselskab - eftersendes 

2. Forslag fra hovedbestyrelsen:Delegering af kompetence til pantsætning til 

hovedbestyrelsen (se bilag) 

 

7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og suppleanter for disse 

3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år: 

Herdis Pedersen, afd. 21 – villig til genvalg 

Jytte Steenberg, afd. 5 – villig til genvalg 

Per Tornehave, villig til genvalg 

http://www.silkeborgboligselskab.dk/


 
 

Valg af 2 suppleanter for 1 år 

Niels Benny Nielsen, afd. 9 

Lene Hjorth, afd. 20 

 

8. Valg af revisor 

Bestyrelsen indstiller til genvalg af Ri Statsaut. Revisorer 

 

9. Eventuelt 

 

Boligselskabets nuværende bestyrelse: 

Formand Bente Nielsen, afd. 5 – Hjejlevej 

Næstformand Herdis Pedersen, afd. 21 – Paradisdalen/Paradislunden 

Inger Jensen, afd. 65 – Bredsig 

Jytte Steenberg, afd. 5 – Hjejlevej 

Per Tornehave, afd. 1 – Lyngbygade/Landlystvej 

Ulrik Kragelund, afd. 57 - Grønnegade 

Finn Laursen, medarbejderrepræsentant. 

 

Med venlig hilsen 

På bestyrelsens vegne 

 

Bente Nielsen 
Formand 

 

 

Tilmelding til mødet via mail til info@silkeborgboligselskab.dk eller på tlf. 

87 22 44 54 senest d. 21. april 2022. 

Det fremsendte materiale bedes venligst medbragt til mødet. 

Silkeborg boligselskab bidrager til FNs verdensmål 
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Forslag 1: Delegering af kompetence til pantsætning 

 

Under henvisning til selskabets vedtægter §5 giver repræsentantskabsmødet hermed 

bestyrelsen bemyndigelse til at godkende pantsætning af afdelingernes ejendomme. 

Nærværende delegering af kompetence er gældende indtil den tilbagekaldes af en ny 

repræsentantskabsbeslutning jf. §5, stk. 7. 


