
Afd. 010 Silkeborgvej
Herning, den 10.02,2020

Referat ekstraordinært afdelingsmøde afholdt mandag d. 10. februar 2020 kl. 14.00
i fællesrummet Silkeborgvej 6 B

Der var mødt 24 beboere repræsenterende 19 husstande samt Poul Jeppesen (PJ), Bi 
Quin (BQ) & Henrik Sørensen fra FællesBo.
Dagsorden i henhold til indkaldelse af 24. januar 2020.
Afdelingsformand Per Flemming Jespersen bød velkommen og foreslog Henrik Sørensen 
som dirigent.

1. Valg af dirigent. Til dirigent valgtes Henrik Sørensen, der 
herefter gennemgik dagsordenen for mødet 
og kunne konstatere at mødet var lovligt, da 
alle krav i FællesBos vedtægter, til afhol
delse af ekstraordinært afdelingsmøde, var 
overholdt.

2. Salg af ejerlejlighed 1 (Bandagisten) 
og evt. en ny ejers planer om sushire- 
staurant på sigt.
Orientering ved Poul Jespersen og Bi 
Quin.

PJ og BQ orienterede om BQs mulige over
tagelse af ejerlejlighed nr. 1, hvor bandagi
sten driver virksomhed nu.
BQs aktuelle planer er forsat at leje ud til 
bandagisten.
BQ overvejer på sigt at drive restaurant fra 
lejemålet, såfremt bandagisten opsiger le
jemålet. Det er en restaurant med åbnings
tid fra kl. 12- 22 med plads ca. 70-80 spi
sende gæster og take-away. Der vil ikke 
være parkering af gæster i gården. 
Ventilation vil blive ført på vest siden af 
bygningen til over tagniveau.

3. Afdelingsmødet skal tilkendegive de
res holdning til planen om evt. fremtidig 
restaurant i ejerlejlighed 1.

Der blev foretaget skriftligt afstemning.
9 ja stemmer
14 Nej stemmer
15 blanke stemmer

Uanset afdelingsmødets tilkendegivelse 
kan lejlighed 1 (Bandagisten) anvendes til 
restaurantdrift inden for kommunalplan- 
ramme 11 ,C8 samt ejerforeningens ved
tægter, såfremt alle myndighedsgodkendel
ser kan indhentes.



Mødet hævet kl.14.45

Referent: Henrik Sørensen

PEnnao
Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Permeo'" sikker.digital underskrift. 

Underskrivernes identiteterer blevet registereret og informationerne er iistet herunder.

‘Med min underskrift bekræfte/jeg indholdet og alle datoer i dette dokument*

Per Flemming Jespersen
Underskriver
Sco'murjrøer: WJJ i 6061653

IP: 6Z44Mosjc>tx

20301106:45^61 N£M ID

Formand Dirigent


