
 
 

 

 

 

Til beboerne i afdeling 3 

Ørnsøvej  

      1.5.2016 

Beslutningsreferat fra ekstraordinært afdelingsmøde i afd. 3, Ørnsøvej 

Tidspunkt: torsdag den 28.4, kl. 18.30 

Medborgerhuset sal D, Bindslevs Plads 5. 

 

Til stede var : ca. 40 beboere, repræsenteret ved 35 husstande 

Silkeborg Boligselskab : Formand Bente Nielsen, direktør Lars Hansen,  

driftschef Camilla Arnsholt, inspektør Verner Jensen 

DAI arkitekter og ingeniører a/s : Torben Krogh 

 

Pkt. 1 Valg af dirigent : Bente Nielsen   

 

Pkt. 2 Valg af stemmeudvalg og referent : Referent Verner Jensen  

           Stemmeudvalg Camilla Arnsholt og Verner Jensen 

 

Pkt. 3 Forslag om renovering. 

Torben Krogh fremlagde resume fra tidligere møde den 14. april 

Lars Hansen fremlade økonomien i renoveringen, herunder huslejeforhøjelsen i de 2 bageste 

blokke og ny husleje i de 2 forreste blokke med tilgængelighed. 

Lars Hansen fortalte at ved henvendelse til udlejningen på kontoret i Vestergade, kan de hjælpe 

med ca. beregning af boligstøtte. Men hvis det skal være helt præcis, skal man henvende sig til 

Udbetaling Danmark. 

Herefter havde Torben Krogh gennemgang af skitseforslagene og den foreløbige tidsplan for 

renoveringen. Torben pointerede at der ved den endelige projektering, skulle laves en grundig 

gennemgang af bygningsdetaljerne.  

 

Herefter blev der stillet enkelte spørgsmål, som der blev svaret på. 

  

Bente Nielsen gav en kort beskrivelse af, hvad det var der skulle tages stilling til og dermed 

stemmes om. 

 

Flere beboere gav herefter udtryk for at de helst så en urafstemning, således alle beboere kunne 

blive hørt. 

 

Efter reglerne skal mindst 25 % af de fremmødte, ved en skriftlig afstemning, stemme ja til 

urafstemning, hvis der skal være en urafstemning. 

 

Herefter gik man over til skriftlig afstemning og resultatet blev, efter optælling følgende : 

 

46 stemmer til nej til urafstemning 

24 stemmer til ja   til urafstemning 

 

Da 24 stemmer er mere end 25 % af de 70 afgivne stemmer, så derfor sendes forslaget om 

renovering til urafstemning, blandt alle beboere. 

 

Bente Nielsen kunne tilføje, at urafstemningen bliver sendt ud fra kontoret og de der ønsker at 

stemme, skal aflevere deres stemme, senest mandag den 9. maj kl. 10. 

 

 

_________________________________              ______________________________ 

Bente Nielsen, dirigent                                            Verner Jensen, referent 


