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Referat for det årlige afdelingsmøde i afd. 18 Thyrasvej. 
Tidspunkt: Onsdag den 23. september 2015 kl. 17.00 i fællesrummet, Gormsvej 11 
 
Til stede: 11 beboere 
Fra Silkeborg Boligselskab: bestyrelsesmedlem Poul Anker Sørensen, direktør Lars 
Hansen 

 
 
 

Dagsorden  
 
Pkt. 1   Valg af dirigent: Poul Anker Sørensen 
 
Pkt. 2   Valg af stemmeudvalg: Lars Hansen, Poul Anker Sørensen 
 Valg af referent: Lars Hansen 
 
Pkt. 3   Fremlæggelse af beboerrepræsentanternes beretning  

Per Antonsen aflagde mundtlig beretning, som blev godkendt.  
  

Pkt. 4   Godkendelse af afdelingens driftsbudget for 2016 
 Lars Hansen gennemgik forslaget, som blev godkendt. Herunder at huslejen 

årligt reguleres med kr.30,48 pr. m2 fra 1.1.2016. 
 
 Der blev under budgetbehandlingen stillet spørgsmål, til poster i regnskab 

2013-14 som ikke kunne besvares på mødet, men i stedet blev lovet 
besvaret i dette referat: 

 ”Korrektioner vedrørende tidligere år”” på kr. 50.000 består af ekstraordinære 
afskrivninger på gammelt antenneanlæg, med begrundelse i at dette anlæg 
ikke længere er funktionsdygtigt. Der afskrives fortsat på en betalt 
tilslutningsafgift til Energimidt. Restværdien af denne tilslutning udgør pr. 
30.6.2015 kr. 24.000 som nedskrives med de bidrag der opkræves sammen 
med huslejen. Tilslutningsafgiften vil således være fuldt afskrevet primo 
2018, hvor opkrævningerne på kr. 84 pr måned ophører. 

 
  
 
 
 



 Det blev under budgetbehandlingen fremført, at afdelingsregnskabet for 
2013-14 ikke havde været forelagt beboerrepræsentanterne til godkendelse.  

 Vedlagt findes bilag, som dokumenterer at regnskabet er godkendt af 
afdelingens 3 beboerrepræsentanter.  

 
Pkt. 5   Nyt fra hovedbestyrelsen 

 Poul Anker Sørensen orienterede – vedlagt 
 

Pkt. 6   Der er ikke indkommet forslag. 
 
Pkt. 7  Valg af beboerrepræsentanter/afdelingsbestyrelse for 2 år. 
 Valgt for 2 år blev: 
 Per Antonsen, Thyrasvej 18 
 Rene Eriksen, Thyrasvej 12 
  
 Valgt for 1 år blev: 
 Leif Andersen, Thyrasvej 8  
  
 Valg af suppleanter for 1 år: 
 Kirsten Almosetoft, Thyrasvej nr.10 
 
 
Pkt. 8   Eventuelt. 
 Antennebidrag, buskrydning, vedligeholdelseplaner, hækklipning, 

buskrydning, sommerbemanding mv. blev flittigt kommenteret. 
Bemærkningerne indgår i beboerrepræsentanterne og administrationens 
videre arbejde. 

  
 Det blev aftalt at: 
 Pærer og tidsstyring på udendørsbelysning kontrolleres/justeres. 
 Drift- og vedligeholdelsesplan gennemgås endnu engang med 

beboerrepræsentanter. 
 Informationsmateriale vedr. TV i afdelingen gennemgås af boligselskabet. 
 
 
 
 
 
 
____________________________  _____________________________ 
Dirigent     Referat 


