
Afdelingsbestyrelsesmøde d. 15.12.22 

 

Deltagere: Martin, Keld, Conni, Jytte, Susanne (referent) 

 

1. Gildesalen 

○ Alle i bestyrelsen har nu nøgler til de to gildesale (3 stk.) 

 

○ Der blev udfærdiget nogle rettelser til “Retningslinjer ved leje af gildesal 

Hjejlevej”:  

i. Under “Rengøring” skal skrives ind, at hvis gildesalen ikke er rengjort ved 

aflevering, vil dette blive videregivet til Silkeborg Boligselskabs kontor, 

som afgør, om der skal bestilles ekstern rengøring på lejers regning 

(Hvad får den eksterne rengøring pt. for rengøring i gildesale + 

gæsteværelser? Er det ok, det er et bestyrelsesmedlem med eget firma, 

der overtager den rengøring? Martin snakker med kontoret om disse 

spørgsmål?) 

ii. Under rengøring tilføjes at bordene skal skilles ad, og ryddes til side, som 

ved ankomsten 

iii. Alle steder, hvor der står “køkken” skal dette rettes til “anretterkøkken” 

iv. Rettelser til “Priser for udlejning”: Weekend: 500 kr. for lejere fra afd. 5, 

700 kr. for andre; Øvrige dage: 250 kr. for lejere fra afd. 5; De sidste 4 

linjer i tabellen slettes. Til gengæld skal der stå, at prisen for ødelagte ting 

beregnes efter skaffeprisen. 

○ Keld tjekker efter udlejning, om alt er i orden - tager fat på kontoret, hvis det ikke 

fungerer.  

 

2. El-ladepladser 

Vi spørger på beboermødet om behovet for dette. Hvis der er nogle, der akut mangler 

ladepladser nu, er der nogle ved Silkeborg Sportscenter 

 

3. P-pladser 

Nogle beboere oplever, at vores p-pladser bruges af AAB beboere. Skal vi have vagt på, 

så alle skal have p-tilladelse? Eller skal vi have skiltning? Inden der arbejdes videre med 

dette, og det eventuelt tages op på beboermøde, skal vi have nogle data for problemets 

omfang. Når der er nogle tal for dette, tager vi det op igen. 

 

4. Kontaktperson til boligselskabet 

Susanne er fremover kontaktperson til boligselskabet, og sørger for dagsorden + referat 

fra møder. 

 

5. Næste møde torsdag d. 12.1.23 kl. 9.00 

 

6. Evt. 



○ Der er stadig problemer med, at beboere efterlader ting i cykelkælder, 

barnevognsrum og diverse andre steder.  

○ De nye affaldsbeholdere lugter. Er det en fejl i konstruktionen? 

 


