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Lyngbygade / Richtersvej 
 
 
 
 
Beslutningsreferat fra det årlige afdelingsmøde i afd. 2 Lyngbygade / Richtersvej. 
Torsdag d. 13. marts 2014 kl. 19.00. 
______________________________________________________________________ 
 
Til stede var: 11 beboere 
Fra Silkeborg Boligselskab: formand Bente Nielsen, inspektør Gert Bramsen og øko-
nomichef Charlotte Veng. 
 
 
Pkt. 1  Valg af dirigent. 
Bente Nielsen blev valgt. 
 
Pkt. 2  Valg af stemmeudvalg og referent. 
Stemmeudvalg: Gert Bramsen og Charlotte Veng 
Referent: Charlotte Veng 
 
Pkt. 3  Fremlæggelse af beboerrepræsentanternes beretning for perioden siden  
sidste møde. 
Herluf Grotkjær aflagde afdelingens mundtlige beretning der bl.a. omhandlede: 
Nye belægningssten, fugning ved altaner og garagegavle, udskiftning af vaskemaskiner 
i Lyngbygade/Richtersvej, ændring af TV-udbyder, markvandring, eventuelt montering 
af solcelleanlæg på garagetagene, viceværten passer fremover alle de grønne områder. 
Beretningen blev godkendt. 
 
Pkt. 4  Godkendelse af afdelingens driftsbudget for perioden 01.07.2014 til  
31.12.2015.  
Charlotte Veng gennemgik og kommenterede afdelingens budgetforslag. 
Der var på forhånd indsendt spørgsmål fra Per Skottenborg angående indtægten fra 
vaskeriet. Gert Bramsen orienterede om proceduren for håndteringen af pengene og 
udtalte, at der var fuld tillid til medarbejderen, der tømmer møntboksen. Alternativt kan 
der sættes tæller på boksen, men dette koster nogle penge og det er beboerne der skal 
betale. Dette ønskede forsamlingen ikke og gav udtryk for, at der er fuld tillid til vicevært 
Allan Jørgensen. 
Budgettet blev herefter godkendt, men 1 stemte imod. 
 
Pkt. 5  Nyt fra hovedbestyrelsen. 
Bente Nielsen orienterede. Er vedlagt. 
Under dette punkt orienterede Gert Bramsen på opfordring fra spørgsmål indsendt 
skriftlig fra Per Skottenborg om boligselskabets retningslinjer i forbindelse med, at det 
bliver nødvendigt med adgang til et lejemål. 
 



Pkt. 6  Der er indkommet følgende forslag. 
Per Skottenborg, Richtersvej 4, 2. 3:  Pasning af grønne områder. 
Per Skottenborg bryder sig ikke om den måde viceværten beskærer syrentræerne på. 
 
 
Pkt. 7 Valg af beboerrepræsentanter for 2 år. 
Lise-Lotte Torp, Richtersvej 2, 2. th… 
Herluf Grotkjær, Lyngbygade 14, 1. th. 
Eigil Mikkelsen, Lyngbygade 18 A, st. tv……………… genvalgt (1 stemte imod) 
 
Der valgtes ingen suppleanter. 
 
 
Pkt. 8  Eventuelt. 
Beboerne sagde, at de er glade for deres afdeling og glade for deres vicevært. 
En enkelt gav udtryk for, at der var dejligt roligt at bo i afdelingen. 
 
 
Herefter rundede Bente Nielsen mødet af og takkede for god ro og orden. 
 

 
 
 
 
 
 
_________________________________             ______________________________ 
dirigent: Bente Nielsen                                            referent: Charlotte Veng 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


