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Beslutningsreferat fra det ordinære afdelingsmøde 
I afd. 25, Nørrekrogen og Grønbækvej, Grauballe 
Torsdag den 17. september 2015 kl. 17:30 i 
Afdelingens fælleshus. 
 
 
 
 
 
 
Tilstede var: 14 beboere 
Silkeborg Boligselskab: Hovedbestyrelsesmedlem Michael Engelbrecht, økonomichef 
Charlotte Veng og driftschef Camilla Arnsholt. 
______________________________________________________________________ 

 
 

Dagsorden i.h.t. vedtægterne 
 
Pkt. 1   Valg af dirigent: Michael Engelbrecht 
 
Pkt. 2   Valg af stemmeudvalg: Charlotte Veng og Camilla Arnsholt 
 
 Valg af referent: Camilla Arnsholt 
 
Pkt. 3   Fremlæggelse af beboerrepræsentanternes/afdelingsbestyrelsens beretning  
 for perioden siden sidste møde. 
 Nørrekrogen 11 har fået nye fyr. 
 Grønbækvej 2 stk. carporte, hyggekrog med fliser parasol og opmærkning p-

pladser. 
 
Pkt. 4   Godkendelse af afdelingens driftsbudget for perioden 01.01.2016 til  
 31.12.2016. 
 Charlotte Veng gennemgik og kommenterede afdelingens budget og 

besvarede spørgsmål. 
 Budgettet blev enstemmigt vedtaget. 
 
Pkt. 5   Nyt fra hovedbestyrelsen. 
 Michael Engelbrecht gennemgik ”Nyt fra hovedbestyrelsen” er vedlagt dette 

referat. 
 
Pkt. 6   Der er indkommet følgende forslag: 
 
 Spørgsmål til hvorfor Nørrekrogen 11H står tom. 
  
 Der er en lejer med folkeregisteradresse og huslejen bliver betalt.  
 Haven skal selvfølgelig passes og der følges op på dette fra 

administrationens side. 
 



Pkt. 7  Valg af beboerrepræsentanter/afdelingsbestyrelse for 2 år. 
 Anna Margrethe B. Jensen, Nørrekrogen 11 A 
 Hanna Lindorff, Nørrekrogen 1 K 
 June Djørup, Grønbækvej 18 C…………………………………genvalgt for 2 år 
 
 Valg af suppleanter for 1 år. 
 Hanne Huusmann, Nørrekrogen 1 B ……………………….…..genvalgt 
 Inge Pedersen, Nørrekrogen 1 C………………………………..genvalgt 
 
 
Pkt. 8   Eventuelt. 
 

 Oprydning i skur ved ungdomsboliger.  
De ting som opbevares i skuret skal mærkes med navn. 
Resterende umærkede ting køres bort. Der informeres om dette 
inden tingene køres bort. 
Yderligere undersøges det om skuret kan deles, så hver beboer har 
deres eget rum. Camilla og vicevært undersøger. 
 

 Skilte ved affaldssortering. Camilla Arnsholt mødes med 
beboerrepræsentanter. Camilla medbringer diverse skilte. 
Vedr. affaldssortering, så opfordrer afdelingen den enkelte beboer 
til at sortere affaldet korrekt, da det koster afdelingen ekstra ved 
fejlsortering. 
  

 Husdyr i afdelingen – Det er tilladt at holde et husdyr på adressen. 
Der skal være oprettet en husdyrkontrakt ved Silkeborg 
Boligselskab og regler i husdyrkontrakten skal overholdes. 
 

 Mindre køkkenforbedringer kan ikke gå under ”kollektiv råderet”. 
 

 Faste parkeringspladser skal til afstemning til afdelingsmøde. 
 

 Udskiftning af hårde hvidevarer. Der påregnes en forventet levetid 
på 12 år. Det står frit for at udskifte inden de 12 år, men så skal 
lejer selv betale for de resterende år. 

 Camilla Arnsholt undersøger om der skal ske en udskiftning af 
hårde hvidevarer som er ældre end 12 år. Camilla underretter 
beboerrepræsentanter. 
 

 Opmærkning p-pladser og ”af- og pålæsning tilladt” skilt. 
Camilla mødes med beboerrepræsentanter. 

 
 

Michael Engelbrecht afrundede mødet. 
 
 
________________________________            _______________________________ 
Michael Engelbrecht, dirigent                              Camilla Arnsholt, referent 


