
 
                 Silkeborg, den 5. september 2022 
 

 

Indbydelse til afdelingsmøde i afdeling 9 
Lindevænget 

 

Mandag den 12. september 2022 kl. 19.00 på Medborgerhuset, Bindslevs 

Plads 5, sal C. 

 
Afdelingsmøderne er din mulighed for, at få indflydelse på udviklingen i din afdeling. 

 

Alle større beslutninger træffes på afdelingsmøderne. Det drejer sig både om huslejens 

størrelse, valg af beboerrepræsentanter, beslutninger om renoveringer og meget andet. 

 

_________________________________________________________________________________ 

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 2023 – vedlagt. 

 

Pkt. 5   Nyt fra hovedbestyrelsen. 

 

Pkt. 6 Der er indkommet følgende forslag:  

 

1) Fjerne begrænsning for størrelsen på markiser i råderetskataloget. 

2) Nedlæggelse af områder med sommerblomster. 

3) Pligt til øretatovering eller chipmærkning af katte. 

4) Oprettelse at aktivitets-råd. 

5) Max fat begrænsning på 20 km/t for el-løbehjul. 

6) P-pladser til motorcykler kan benyttes til alm. Parkering af personbiler. 

7) Opsætning af ny karrusel. 

 

 

 

 

 

 



 
Pkt. 7   Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen for 2 år 

 

 Afdelingsbestyrelsen er som følger: 

 

 Christina Stjernholm, Lindevænget 243 

 Jens Fomsgaard, Lindevænget 19 

 Bjarne Østergård Bæk, Lindevænget 227 

 Per Mouritzsen, Lindevænget 11………………………….på valg 

                  Shilpa Mathilde Errboe, Lindevænget 171………………..på valg 

 

 Bestyrelsen konstituerer sig selv på førstkommende bestyrelsesmøde. 

 

 Valg af 2 suppleanter for 1 år. 

 Nuværende suppleanter: 

  

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 

 

 

 

Renè Skau Björnsson 

direktør 
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