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

10. august 2022 

 

Referat fra beboermøde d. 8. august 2022 
 

 
Mette bød velkommen.     Til stede 25 beboere 

 

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

 

Ad 2: Siden sidst  

Villy: Manfred har ønsket at stoppe med pasning af blomster i arkaden. Villy, Allan og Jørgen S. tager over. 

Have og terrasseudvalg består af: Lene S., Marianne og Allan. 

Skel mod vest: Lars Bertelsen foreslog laurbærkirsebær, men dette er droppet.  

Vest-fløjens beboere indkaldes til møde ang. ønsker mht. beplantningen. 

Der er malet kældergulv. Maling af trapperummets gulv kommer senere. 

Skilt med teksten ”Privat parkering” opsat ved p-plads på Gunilslund. 

Problemer med udsugning i vestfløjen. I formiddags var der møde mellem Kemp og Lauritzen, Heinz og Lars 

fra SB, samt beboerrepræsentanter. Det skal forsøges med at sætte gummiben på, så motoren bliver mere rolig. 

(Blev foretaget 9. august. Det ser ud til at hjælpe på problemet.) 

Jørgen: Mange ved ikke, hvordan udsugningen indstilles. Emhætter lukker ikke helt og mange loftspjæld i 

baderum er åbnet for meget. Det giver varmespild. Heinz kan indstille og kontaktes. 

 

Ad 3: Fremlæggelse af internt regnskab 

 Mette: Vi har 2462,34 kr. 

 

Ad 4: Indkomne forslag: 2 forslag fra Karin og Steen, 2 forslag fra Marianne (se bilag) 

Forslag 1: Elcykler flyttes til værkstedsrummet. Trillebøren kommer i cykelskuret og ny container til storskrald 

etableres i cykelskuret. 

Forslag 2: Flertal for at flagstang etableres. Pris ca. 6.000 kr. Steen påtager sig at være flaghejser. 

Forslag 3: Mette: Vi må ikke fravælge ansøgere pga. alder. Alderskriteriet er minimum 50 år. Men ingen øvre 

grænse. 

Forslag 4: Bænk 450 kr. og frø ca. 50 kr. Forslaget velvilligt modtaget.  

 

Ad 5: Forslag til beboerrepræsentanter: 

 På valg er: Mette Kristensen (modtager genvalg) 

Valg af 2 suppleanter: Nuværende Allan Kjær Villesen (modtager genvalg) og Jørgen Gosh-Andersen 

(modtager ikke genvalg). Nyt forslag: Ninna Jacobsen. 

 

Ad 6: Eventuelt 

 Ninna: Kan ikke aflæse målerne, da de vender ind mod væggen. Svar: Kontakt Heinz.  

 Jørgen: Oprydning i kælderrum øst man. d. 22. august. Ting uden navn på, vil blive fjernet. 

 Flexslanger til vanding: Når der vandes med flexslange i haven, SKAL ”Robert” slukkes. 

 Steen: Manglende kommunikation i vestfløjen mht. udsugning. 

Jørgen: Da Steen og Karin flyttede ind, blev ledningen til føleren kappet. Og senere viste det sig, at motoren 

var slidt. Så har vi yderligere haft svært ved at kommunikere med den beboer, hvor opgangen til loftet er. Det 

er nu afklaret med ny lem, så vi kan komme op på loftet udefra. Ferien har også været et problem. 

Mette: På hjemmesiden er angivet en side med telefonnummer til Akut hjælp. Denne hjælp må ikke benyttes 

uden forudgående aftale med beboerrepræsentanterne. 
   

 

 

 

 
 

         

  

Villy Holm  Jørgen Sørensen Mette Kristensen 

Ordstyrer og beboerrepræsentant Beboerrepræsentant Referent og beboerrepræsentant 

     

 

 

Kopi til SB og vicevært 


