
 

 

Afd. 010 Silkeborgvej 

Herning, den 23.08. 2021 

 

Referat afdelingsmøde afholdt mandag d. 23. august 2021, kl. 19.00 på Hotel Eyde. 

 

Der var mødt 28 beboere repræsenterende 21 husstande, Kirsten Sørensen fra 

Organisationsbestyrelsen og Henrik Sørensen fra Fællesbo. 

 

Dagsorden i henhold til indkaldelse af 12. juli 2021 

 

 

Afdelingsformand Per Jespersen bød velkommen og foreslog Kirsten Sørensen som 

dirigent. 

 

 

1. Valg af dirigent. 

 

Til dirigent valgtes Kirsten Sørensen, der 

herefter gennemgik dagsordenen for mødet 

og endvidere kunne konstatere at mødet 

var lovligt, da alle krav i Fællesbos 

vedtægter, til afholdelse af ordinært 

afdelingsmøde var overholdt. 

2 a. Fremlæggelse af beretning for 

perioden siden sidste møde.  

Per Jespersen gennemgik beretningen for 

perioden siden sidste afdelingsmøde.  

Der var enkelte spørgsmål til beretningen. 

Beretning vedlagt. 

2. b Godkendelse af afdelingens 

driftsbudget for det kommende år. 

 

Henrik Sørensen gennemgik 

budgetforslaget for 2022. Budgettet 

indeholder en huslejestigning på 1,27 % 

svarende til en huslejeforhøjelse på 9,92 

kr./m^2 årligt. 

Budgettet blev vedtaget enstemmigt ved 

håndsoprækning. 

3. Behandling af evt. indkomne forslag.  

3.1 Forslag om afstemning vedrørende 

vaskeri 

Det nuværende betaling systems software 
kan ikke opdateres. Et nyt betalingssystem 
koster ca. 24.000 og der er et relativt lille 
forbrug i vaskeriet.  
Beboere der benytter vaskeriet, skal betale 
100 kr. om måneden over huslejen. 
Forslaget blev sendt til skriftlig afstemning. 

32 ja stemmer 

10 nej stemmer 

Forslaget blev vedtaget. 

Løsningen sættes i drift, når det nuværende 

betalingssystem ikke virker. 



3.2 Forslag om afstemning om YouSee tv-
aftale 
 

18 ud af 22 beboere har grundpakken ved 

YouSee. 

Forslaget blev vedtaget enstemmigt ved 

håndsoprækning 

Afdelingen forlænger der med den 

kollektive aftale med YouSee. 

4. Valg af medlemmer af 

afdelingsbestyrelsen og suppleanter 

 

4.1 Valg af formand Formand Per Jespersen blev valgt 

enstemmig ved håndsoprækning. 

4 a. Valg af medlemmer til 

afdelingsbestyrelsen. 

Flemming Johnsen er på valg. 

Der var skriftelig afstemning mellem 

følgende kandidater. 

Flemming Johnsen 26 stemmer 

Steen Vinther 16 stemmer 

Flemming Johnsen blev valgt til 

afdelingsbestyrelsen for 2021 -2023  

4 b. Valg af suppleanter til 

afdelingsbestyrelsen. 

 

Der var skriftelig afstemning mellem 

følgende kandidater om rækkefølgen. 

 

1. Suppleant Bent Nielsen 23 stemmer. 

2. Suppleant Steen Vinther14 stemmer  

3. Suppleant  Kirsten Olsen 5 stemmer. 

5. Evt. valg af 1 

repræsentantskabsmedlemmer. 

 

Et tidligere møde har truffet beslutning om, 

at repræsentantskabsmedlemmer vælges 

af afdelingsbestyrelsen. 

6. Eventuelt  

6 a. Carporte Carportene er betalt. Lejen er uændret. 

6 b. Grønne poser til affald .Kan hentes på bibliotek og borgerservice. 

6.c Bed med planter i gård Afdelingsbestyrelsen har i samarbejde med 

ejerforeningen en plan om at ændre 

beplantningen til krukker. 

6.d Regnskab for fælleslokalet Er til gennemsyn på opslagstavlen i 

opgangen. 

6.e Elevator  

 

Da elevator gik i stå, blev personen lukket 

ud efter 45 min af vicevært. Elevatorfirmaet 

reagerede ikke inden for den aftalte tid. 

 

Mødet hævet kl. 20.25 

  

Referent: Henrik Sørensen 

 

 

_______________________________                  __________________________                                 

Dirigent       Formand 

 

  



Afdelingsbestyrelsens sammensætning er herefter:  

                                             

Navn Valgperiode 

 

Formand:  

Per Jespersen 

 

2021 - 2023 

Menige medlemmer af 

afdelingsbestyrelsen: 

Flemming Johnsen 
Otto Christiansen 

 

 

 

2021 – 2023 

2020 – 2022 

Suppleanter til afdelingsbestyrelsen: 

1. Suppleant Bent Nielsen 

2. Suppleant Steen Vinther 

3. Suppleant Kirsten Olsen 

 

 

2021 -  2022 

2021 -  2022 

2021 -  2022 

Medlemmer af repræsentantskabet: 

 

Per Jespersen 

Medlemmer af ejerforeningens 

bestyrelse: 

 

Per Jespersen  

 

 

  



                                             

          

 

   

 

 

 

 
 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


