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Georg Krügersvej / Lilleøvænget 
 
 
 
 
Beslutningsreferat for det årlige afdelingsmøde i afd. 24, Georg Krügersvej / Lille-
øvænget. 
______________________________________________________________________ 
 
Til stede var: 25 beboere 
Fra Silkeborg Boligselskab: bestyrelsesmedlem Finn Laursen, inspektør Gert Bramsen 
og økonomichef Charlotte Veng. 
 
 
Pkt. 1  Valg af dirigent. 
Finn Laursen 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. 
Josephine Jensen aflagde beretning. Er vedlagt dette referat. 
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. 
Budgettet blev godkendt. 
 
 
Pkt. 5  Nyt fra hovedbestyrelsen. 
Finn Laursen orienterede. 
Er vedlagt dette referat. 
 
 
Pkt. 6  Der er indkommet følgende forslag: 
 
Johnny Sørensen, Georg Krügersvej 70:  
Grunden til, at der er lukket for den udvendige vandhane i frostvejr skyldes, at det ikke 
er hensigtsmæssigt at vaske/skylle bil, da vandet løber ud på fliser/vej og dermed ska-



ber glatte flader, med risiko for faldskader. Hanen vil være lukket op, når der ikke er 
frostvejr. 
Viceværten rydder først sne på flisestier i de 3 afdelinger, herefter ryddes p-pladserne 
og så er arbejdsdagen gået, - derfor ryddes stamvejen ikke. Hvis beboerne insisterer på 
at få stamvejen ryddet, vil der blive tilkaldt ekstern entreprenør til arbejdet, men selvføl-
gelig for afdelingens regning. 
Der var ikke stemning i forsamlingen for mere snerydning. 
 
 
Charlotte Riis, Georg Krügersvej 24.  
Forsamlingen enedes om, at der skal være en generel oprydning i de eksisterende cy-
kelskure. Der vil blive omdelt sedler, hvor det fremgår nærmere med mærkning af cykler 
og hvornår de evt. bliver fjernet. 
Det blev i samme forbindelse aftalt, at der skulle indhentes en pris på udvidelse af det 
sidst opførte cykelskur. 
Faldskader i afdelingen på grund af glatføre er omfattet af afdelingens forsikring. 
 
 
Johnny Sørensen, Georg Krügersvej 70.  
Der var yderligere kommentarer fra Johnny, der fejlagtig ikke var kommet med ud. 
Det var kommentarer omkring de nye hegn. Det hele havde været en langsommelig 
proces, hvor beboerne i den grad manglede information/kommunikation. Men konklusi-
onen på det hele er, at hegnene er meget flotte og beboerne er glade for dem. 
 
 
Pkt. 7  Valg af beboerrepræsentanter for 2 år 
Der blev ikke valgt beboerrepræsentanter og suppleanter i afdelingen. 
 
   
Pkt. 8  Eventuelt. 
Her blev der efterlyst gyngestativ til Lilleøvænget, - var blevet lovet. 
Sokkel i have nr. 26B trænger til reparation. 
Løse hegn flere steder. 
Fliser på terrasser og gangstier meget dårlige. 
Kan der efterfølgende opstilles beboerrepræsentanter. 
Det var et stort ønske, at afdelingens vicevært deltog i afdelingsmødet fremover. 
 
Da der i afdelingen ikke er blevet valgt beboerrepræsentanter, skal der foretages direkte 
henvendelse til administrationen for at få løst opgaver/problemer i afdelingen. 
 
 
Finn Laursen hævede mødet og takkede for god ro og orden. 
 
 
 
______________________________                         ___________________________ 
dirigent: Finn Laursen                                                  referent : Charlotte Veng 


