
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. 31 
Gormsvej 
 
 
 
 
 
 
Referat for det årlige afdelingsmøde i afd. 31 Gormsvej. 
Tidspunkt: Onsdag den 23. september 2015 kl. 19.00 i afdelingens fællesrum. 

 
 

Til stede: 14 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: Poul Anker Sørensen, Lars Hansen 
 Valg af referent: Lars Hansen 
 
Pkt. 3   Fremlæggelse af beboerrepræsentanternes beretning  
 Anna Veis aflagde en kort mundtlig beretning, som blev godkendt. 
 
Pkt. 4   Godkendelse af afdelingens driftsbudget 2016 

 Lars Hansen gennemgik budgettet, som blev godkendt. Herunder at huslejen 
pr. 1.1.2016 reguleres med kr. 31,53 pr. m2 pr. år 

 
Pkt. 5   Nyt fra hovedbestyrelsen. 
 Poul Anker Sørensen orienterede – vedlagt 
 
Pkt. 6   Der er indkommet følgende forslag: 
 Forslag om elektrisk ventilation af badeværelser blev vedtaget. 

Beboerrepræsentanterne blev dog, sammen med driftschef, bedt om at 
undersøge økonomi/teknik – og på den baggrund tage endelig beslutning om 
projektet kan gennemføres. 

 
 Vedrørende udluftning i glashus og udskiftning af terrassedørsbeslag til nogle 

der kunne låses indefra, ville afdelingsmødet ikke tage stilling på det 
foreliggende grundlag. Beboerrepræsentanterne gav tilsagn om, sammen 
med driftschef, at viderebearbejde forslagene til evt. forelæggelse på næste 
afdelingsmøde.  

 
 Forslag om ekstra p-pladser ved blok 7, blev efter en længere debat trukket 

af forslagsstiller.  



Pkt. 7  Valg af beboerrepræsentanter for 2 år. 
 Valgt blev: 
 Hans Kristiansen, Gormsvej 11,7 
  
 Ragnhild Birk, Gormsvej 7 A og Anna Veis,  Gormsvej 3 C blev sidste år 

valgt for 2 år, og var således ikke på valg. 
 
 Valg af suppleanter for 1 år: 
 1. Karsten Kristensen, Gormsvej 3 A 
 2. Berit Pedersen, Gormsvej 11, 10 
 
 
Pkt. 8   Eventuelt 
 Der blev kommenteret på en lang række emner: 

 Kasse vedrørende udlejning fælleshus, energimærkning, eftersyn af rådne 
glaslister i glashuset mv. 

 Bemærkningerne indgår i beboerrepræsentanterne og administrationens 
videre arbejde. 
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dirigent     referat 


