
SILKEBORG BOLIGSELSKAB 
 

www.sb-silkeborg.dk                   email: info@sb-silkeborg.dk 

 

KONTORTID: MANDAG 10-13 og 14-17 
TIRSDAG, ONSDAG, TORSDAG, FREDAG KL. 10-13 
 

 

VESTERGADE 91 B 
8600 SILKEBORG 
Telefon: 86825144 

 

 
 
Til beboerne i afd. 25 
Nørrekrogen / Grønbækvej 
 
 
 
 
 
Beslutningsreferat for det årlige afdelingsmøde i afd. 25 Nørrekrogen / 
Grønbækvej – den 13.03.2014. 
______________________________________________________________________ 
 
Til stede: 21 beboere.  
Fra Silkeborg Boligselskab: Bestyrelsesmedlem Jytte Stenberg, inspektør Verner 
Jensen og Birthe Mogensen. 
 
Pkt. 1  Valg af dirigent. 
Jytte Stenberg blev valgt. 
 
Pkt. 2  Valg af stemmeudvalg og referent. 
Referent: Birthe Mogensen blev valgt. 
Stemmeudvalg: Hanne Huusmann og Verner Jensen blev valgt. 
 
Pkt. 3  Fremlæggelse af beboerrepræsentanternes beretning for perioden siden sidste  
møde. 
Beboerrepræsentanterne orienterede kort om året. 
Der har været markvandring med inspektøren. Der er plantet nyt i anlægget og 
fælleshuset har fået nyt porcelæn mm. Ellers et stille og roligt år. 
Beretningen blev godkendt. 
 
Pkt. 4  Godkendelse af afdelingens driftsbudget for perioden 01.07.2014 til 31.12.2015. 
Birthe Mogensen gennemgik og kommenterede afdelingens budgetforslag. 
Budgettet blev godkendt. 
 
Pkt. 5  Nyt fra hovedbestyrelsen. 
Jytte Stenberg orienterede.  
Er vedlagt. 
 
Pkt. 6  Der er indkommet følgende forslag: 
 
Inge & Poul Pedersen, Anna Margrethe Ravnsbæk, Åse Thygesen: 

                   Forslaget blev drøftet og mødet besluttede at klippe hækken/træerne ned til 1,80 m og 
så overtager viceværten vedligeholdelsen herefter. 

 
 Vedr. meget grønne tage/mos: Verner Jensen har bestilt firma til at udføre rensning af 

tagene. Arbejdet vil blive udført i løbet af 4-5 uger. 
 
 
 
 



June Djørup, Grønbækvej 18 C:  
Forslaget blev drøftet og eksempler fremvist. 
 
Ved afstemning blev det besluttet, at der kan etableres 2 carporte på Grønbækvej. 
Der aftales nærmere med beboerrepræsentanterne. 
 
Jonna Pedersen, Nørrekrogen 1 L:  
Pladsproblemerne på p-pladsen blev drøftet. 
Herefter blev det besluttet, at reducere de omtalte 4 p-pladser til 3 stk. med en gul streg 
som markerer, hvor der må parkeres til, og så flytter Jonna Pedersen p-plads, til den 
viceværten benytter. 
Vedr. affaldsbeholdere: 
Det blev enstemmigt vedtaget at opsætte 2 affaldsbeholdere og de placeres i 
samarbejde med beboerrepræsentanterne. 
 
Pkt. 7  Valg af beboerrepræsentanter for 2 år. 
   
Anne Margrethe B. Jensen, Nørrekrogen 11 A - genvalgt 
Hanna Lindorff, Nørrekrogen 1 K - nyvalgt 
June Djørup, Grønbækvej 18 C 
 
1. suppleant  Hanne Huusmann, Nørrekrogen 1 B 
2. suppleant Inge Pedersen, Nørrekrogen 1 C 
 
Pkt. 8  Eventuelt. 
Der blev drøftet forskellige emner, dårlig mobildækning i Grauballe, sorte striber på 
vinduer fra gummifugerne og komfur udskiftning for 11 A-I. 
 
Verner Jensen orienterede om, at ønsket om en hyggekrog på Grønbækvej kan 
etableres for ca. kr. 15.000,00, og pengene kan findes ved at rykke rundt på 
langtidsplanen.  
 
Hækproblem på Grønbækvej – ved naboen. 
Verner Jensen er bekendt med problematikken, og der blev aftalt, at administrationen 
fremsender et brev til ejeren med anmodning om at klippe hækken. Giver dette ikke 
resultat, kontaktes kommunen. 
 
Problemer med fodbolde og børn i haven Grønbækvej 18 h. 
Problemet blev drøftet og Mia Grønbæk tilbød, at fremlægge problemet ved rette 
vedkommende på skolen og i idrætsforeningen. 
 
Et ønske om, at afdelingen får en vimpel, det køber viceværten. 
 
Jytte Stenberg takkede for et godt møde. 
 
 
 
_____________________                                                        ___________________ 
Dirigent: Jytte Steenberg    Referent: Birthe Mogensen 


