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Beslutningsreferat fra det ordinære afdelingsmøde 
i afd. 3 - Ørnsøvej   
Mandag den 7. september 2015 kl. 17.30 på 
Medborgerhuset sal D, Bindslevs Plads 5. 
 
 
 
 
 
 
Til stede var: 15 beboere 
Silkeborg Boligselskab: næstformand Herdis Pedersen, driftschef Camilla Arnsholt og 
økonomichef Charlotte Veng. 
______________________________________________________________________ 

 
 

 
Pkt. 1   Valg af dirigent: Herdis Pedersen 
 
Pkt. 2   Valg af stemmeudvalg: Camilla Arnsholt og Charlotte Veng 
 
 Valg af referent: Charlotte Veng 
 
 
Pkt. 3   Fremlæggelse af beboerrepræsentanternes/afdelingsbestyrelsens beretning  
 for perioden siden sidste møde. 
 Else Gam Jensen aflagde beretning, - er vedlagt. 
 Der var følgende kommentarer: 
 Velkomsthilsen til nye beboere, - en rigtig god ide. 
 Problemer med utætheder ved tag/gavl 
 Buske fjernet ved skrænt, nu vokser ukrudtet vildt og har snart indtaget 
 græsplænen. 
 Der er observeret rotter i området. 
 Riste i kældre ligger løse, skiftes til metalriste og fastskrues. 
 Rør trænger generelt til udskiftning. 
 Beboerrepræsentanterne lovede at kigge på tingene. 
 Beretningen blev herefter godkendt. 
 
 
Pkt. 4   Godkendelse af afdelingens driftsbudget for perioden 01.01.2016 til  
 31.12.2016. 
 Charlotte Veng gennemgik og kommenterede afdelingens budget og svarede 
 på enkelte spørgsmål. 
 Budgettet blev enstemmigt godkendt. 
 
 



Pkt. 5   Nyt fra hovedbestyrelsen. 
 Herdis Pedersen gennemgik ”Nyt fra hovedbestyrelsen” Er vedlagt dette 
 referat. 
 Der var kommentarer til brug af sprøjtegifte, afdelingens helhedsplan samt 
 en del kritik af trappevask i afdelingen. 
Pkt. 6   Der var ikke indkommet forslag. 
 
Pkt. 7  Valg af beboerrepræsentanter/afdelingsbestyrelse for 2 år. 
 
 Nuværende beboerrepræsentanter: 
 
 Mette E. Riecke, Ørnsøvej 14, st. th. 
 Else Gam Jensen, Ørnsøvej 14, 1. tv. 
 Lars Michael Dam, Ørnsøvej 16 st. th….……………………genvalgt for 2 år 
 
 
 Valg af suppleanter for 1 år. 
 
 Nuværende suppleanter blev genvalgt. 
 
 Anette Slundt, Ørnsøvej 10, st. th. 
 Inger Høj, Ørnsøvej 10 st. tv. 
 
Pkt. 8   Eventuelt. 
 Her var en livlig debat og der blev berørt mange emner.  

- Lysstofrør kan købes af viceværten 
- Spørgsmål til brug af håndværkerfradrag i.f.m. fraflytning. 
- Skal man have bil for at have garage 
- Der er observeret rotter ved affaldsskuret 
- Ønske om et bålsted 
- Oprettelse af en lukket Facebook gruppe til aktiviteter i afdelingen 
- Opsætning af Info tavle 
- Henstilling til at yderdøre lukkes, da de larmer meget når de selv lukker i 
- Bump i vej afrundes så bilerne ikke bliver ødelagt. 
Beboerrepræsentanterne tog kommentarerne til efterretning og lovede at 
arbejde videre med disse. 
 
Herdis Pedersen afrundede mødet og takkede for i aften. 
 

 
 
 
 
_________________________________              ______________________________ 
Herdis Pedersen, dirigent                                         Charlotte Veng, referent 
 

 
 


