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VEST:
H. C. Andersens Vej 8
8800 Viborg
Tlf.: 86 62 41 49

vest@boligviborg.dk
Afd. 1 – Sct. Laurentiivej
Afd. 2 – Reberbanen
Afd. 3 – Sjællandsgården
Afd. 4 – Sct. Mogensparken
Afd. 8 – Kølvrå
Afd. 19 – Sct. Mogensgaarden
Afd. 23 – Solgården
Afd. 24 – Mejerigården
Afd. 26 – Boyesbo
Afd. 27 – Teatergården
Afd. 28 – Lokesvænget
Afd. 29 – Ådalshøjen
Afd. 30 – Worres Minde
Afd. 31 – Skovbakkevej
Afd. 34 – Brøndums Gård I
Afd. 35 – Brøndums Gård II
Afd. 36 – Møllegården
Afd. 50 – Digterparken V
Afd. 51 – Grønnegården
Afd. 54 + 80 – Tømmergården
Afd. 55 – Tinggården
Afd. 57 + 81 – Skovgården
Afd. 63 – Blichergården
Afd. 70 – Kildegården
Afd. 71 – Rønneallé
Afd. 72 – Engholmvej
Afd. 73 – Vestergade
Afd. 74 – Elmely
Afd. 75 – Lindon

ØST:

JETPILOTERNES BY

Odshøjvej 5b
8800 Viborg
Tlf.: 86 67 44 05

oest@boligviborg.dk
Afd. 12 – Houlkærvænget
Afd. 17 – Nørresøparken
Afd. 18 – Houlkærparken
Afd. 22 – Overlundparken
Afd. 32 – Skaglen
Afd. 33 – Houlkær Bymidte
Afd. 37 – Asmild Hegn
Afd. 38 – Asmild Eng
Afd. 39 – Asmild Kær
Afd. 56 – Houlkærbo
Afd. 52 - Overlundgården
Afd. 60 - Kildehaven
Afd. 61 + 83 – Skaglen I
Afd. 31.1 - Merkurkollegiet

Driftsassistent
Gunnar Vestergaard
går på pension.
Gunnar startede som
tømrer i selskabet i 1978.
Efter næsten 10 år, besluttede Gunnar at sadle om
og blev varmemester i
Sct. Mogensparken. Der
var han indtil 1999, hvor
han blev flyttet til områdekontoret i øst som
driftsassistent, hvor han
har været indtil nu. (Gunnar har dog hjulpet sin
efterfølger godt på vej).
Boligselskabet
Viborg
takker vores gode mand
Gunnar Vestergaard for
loyal og bundsolid tje-

neste i 39 år. Vi ønsker
dig al held og lykke med
dit nye liv i Kolonihaven
Friheden, hvor du har
rigeligt at lave med dine
to kolonihavehuse og
dine fugle.
På vegne af dine kolleger, hovedbestyrelsen og afdelingsbestyrelserne

Gunnar udtaler: “Jeg
har været glad for
mit job i boligselskabet, ellers havde jeg ikke være der så
længe. Nu er jeg mæt
af al det arbejde og ser
frem til mit nye liv som
pensionist.”

NORD:
H. C. Andersens Vej 8
8800 Viborg
Tlf.: 87 25 98 40

nord@boligviborg.dk
Afd. 5 – Digterparken I
Afd. 6 – Ringparken
Afd. 7 – Digterparken II+III
Afd. 9 – Digterparken IV
Afd. 10 - Vestervang
Afd. 25, 58, 82 - Grønneparken
Afd. 41 - Liseborg Bakke
Afd. 53 - Rughaven
Afd. 59 - Rughavevej 2G

Vagttelefonen
Uden for normal åbningstid:
•
Ingen varmeforsyning
•
Ingen vandforsyning
•
Ingen el-forsyning
•
Brud på forsyningsledninger
•
Stoppet kloak/WC
•
Sprængt vandrør
•
Brand eller stormskade

Vagttelefon: 40200869

39. årgang
Nr. 2. 2017
Beboerbladet udgives af
Boligselskabet Viborg

Jan H. Duelund, beboer
og nyt medlem af
hovedbestyrelsen

Ansvarshavende
redaktion:
Direktør
Grethe Hassing
Boligselskabet Viborg
H.C. Andersensvej 8
tlf. 86 62 18 44

“Det meste af mit liv har
jeg boet i selskabet. Vi var
en familie med tre børn i
Houlkærvænget og siden
flyttede vi til Overlundparken, hvor min kone og jeg
bor i dag.

Bladudvalgets
medlemmer:
Formand for bladudvalg,
Camilla L. Rosenkilde
Heinrich Overgård
Mathias Lykke Larsen
ml@boligviborg.dk

Tryk:
HMV - Print.dk

Grafisk
tilrettelæggelse, foto
og tekst:
Mathias Lykke Larsen

Kryds og tværs

Som beboer i Boligselskabet Viborg bliver du i august/september inviteret til årets vigtigste møde. Det er her du vælger din
afdelingsbestyrelse og kommer med forslag, der kan forbedre
hele dit og dine naboers boligområde. Udfyld sedlen nederst på
næste side og få mere gennemslagskraft ved afdelingsmødet.
Datoen fastsat

Bag i dette blad kan du
finde datoen for dit afdelingsmøde. Et møde der
handler om det sted, hvor
du bor, og hvordan det skal
være at bo der.

Fest og
forandringer

Har du et forslag til dine
medbeboere og afdelings-

bestyrelse - det kunne
være et forslag til en forandring i hele afdelingen eller
i boligerne. Det kunne
også være ideer til fællesaktiviteter, eller hvordan de
fælles aktivitetspenge skal
bruges.

1614 smørrebrød

I 2016 mødte der 1019
stemmeberettigede bebo-

ere op til afdelingsmøder.
117 beboere blev valgt heraf var 30 af dem valgt for
første gang. 855 hustande
ud af 3200 mulige var
repræsenteret. Ja, og 1614
smørrebrød - mod 2080
året før - blev indtaget.

Vi ses til
afdelingsmøde

Foto: Linda Christensen: Vestervangs afdelingsmøde i Tinghallen

Helge Larsen,
Hela Krydsordsbureau

Hovedbestyrelsen:
Kirsten Bach Østerballe
(Formand)
Lokesvej 18, Viborg

“Det er en spændende arbejdsplads og jeg er motiveret for at sætte mig ind i,
hvordan det hele er strikket
sammen. Som virksomhedens tømrer har jeg erfaringer med mig fra derude,
hvor vi møder beboerne.

Pernille Cornelius
Houlkærvej 28, st. th., Viborg
Frank Riis
Liseborg Bakke 136, Viborg
Peter Rønning-Bæk
Møllegade 2, Viborg
Jan Duelund
Neptunvej 45, Viborg

Deadline for indlæg til
næste blad:
1. maj 2017

Vi har netop afholdt det
årlige repræsentantskabsmøde, hvor alle afdelinger
har mindst tre repræsentant
er.
Repræsentantskabet er boligselskabets øverste myndighed. Det er bl.a. her, hovedbestyrelsens
medlemmer bliver valgt. Læs mere
vi demokratiet udfolde sig i
form af valg til hhv. hovedbestyrelse og afdelingsbestyrelser og i form af beslutninger
for selskab og afdelinger.

Formand
Kirsten Østerballe
Repræsentantskabsmødet 7.
juni havde knap 100 deltagere. Et flot regnskab for
2016 blev godkendt, og der
blev valgt nye medlemmer til
hovedbestyrelsen.
Efter sommerferien er det
afdelingerne, som skal vælge
bestyrelsesmedlemmer samt
tage stilling til budgetter og
øvrige forslag for egen afdeling.
I Boligselskabet Viborg har vi
vores egen ”DNA”, som bygger på mål og værdier. Både
på repræsentantskabsmødet
og på afdelingsmøderne ser

“Jeg arbejder til dagligt som
socialrådgiver i jobcenteret i Viborg og har en stor
interesse for unges trivsel,
samt deres boligmæssige og
økonomiske situation. Jeg
har sammenlagt ca. 5 års
erfaring som afdelingsformand, bl.a. i et boligselskab
i Aarhus. Derfor håber jeg, at jeg kan bidrage med min viden og erfaring.

Heinrich Overgård,
ny medarbejderrepræsentant i hovedbestyrelsen.

Jens Ravn
Islandsvej 52, Viborg

Heinrich Overgård
Medarbejder

Camilla L. Rosenkilde,
beboer og nyt medlem af
hovedbestyrelsen.

I et alment boligselskab skal der være plads til alle - i alle
livssituationer”

Else Bredahl Olesen
(Næstformand)
Danmarksvej 22, Viborg

Camilla L. Rosenkilde
Viborg

Mit fokus er, at kontanthjælpsmodtageren, førtidspensionisten og den unge studerende skal have et sted at bo,
der er til at betale. “

På repræsentantskabsmødet
7. juni aflagde hovedbestyrelsen beretning om et aktivt
år, herunder: Mål og værdier er revideret, herunder at
værdien ”tryghed” betyder
bl.a., at vi skal have stabil
og gerne lav husleje samt
opsparing til større vedligeholdelsesarbejder. Trivsel i en
afdeling betyder, at beboerne
er trygge, at huslejen er til at
betale, at der er indflydelse
på beslutninger, og at der er
en afdelingsbestyrelse, som
positivt varetager beboernes
interesser.
Hovedbestyrelsen
holder
hvert år 2 formandsmøder
sammen med afdelingernes
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Den almene bolig er et godt koncept - med gode boliger til
alle. Det, at vi har så mange almene boliger i Danmark, betyder, at alle har mulighed for at bo godt.”

om dette i lederen på denne
side.
På grafikken kan du se, hvor
afdelingsmødet er placeret i
organisationens opbygning.
Datoer for afdelingsmødet
finder du på bagsiden, og
du kan udfylde forslagsskabelonen på næste side (følg
vejledningen).
ca. 35 formænd. Der har
bl.a. været fokus på markedsføring og kundebetjening
samt på aktiviteter for beboerne, gerne på tværs af afdelinger. Vi skal markedsføre
selskabet, og det skal gøres
med ordentlighed og respekt
for, at det i sidste ende er beboerne, der via deres husleje
betaler for annoncer og sponsorater mv.
Der er efterspørgsel efter nye
boliger, særligt fra seniorer
og i form af seniorbofællesskaber. De kommende beboere er med til at planlægge
vores næste byggeri – et seniorbofællesskab i Hald Ege.
Udfordringen lige nu er, at vi
har svært ved at købe jord
til en fornuftig pris, så vi kan
bygge gode boliger, som er til
at leje ud til en husleje, der
kan betales.

Regnskabet for 2016 for hovedselskabet blev godkendt.
Det var et rigtig flot regnskab
med ca. 1,6 mio. kr. i overskud for hovedselskabet.
Også de fleste afdelinger har
haft overskud i 2016. Det
kommer beboerne i egen afdeling til gode, da overskud –
og underskud – bliver i egen
afdeling.
Endelig blev der på repræsentantskabsmødet valgt
3 medlemmer til hovedbestyrelsen. Der var genvalg til
Pernille Cornelius, afd. 12
Houlkærvænget, og nyvalg
af Camilla Rosenkilde, afd.
3 Sjællandsgården og Jan
Duelund, afd. 22 Overlundparken. Heinrick Overgaard
er nyvalgt som medarbejderrepræsentant. I alt har hovedbestyrelsen 9 medlemmer,
hvor halvdelen vælges hvert
år for 2 år. Som suppleanter

blev valgt Martin Schougaard,
afd. 18 Houlkærparken, og
Jonna Nielsen, afd. 38 Asmild Eng. Medarbejdersuppleant er Kenneth Andersen.
Bestyrelsen konstituerede sig
d. 15. juni. Jeg blev igen valgt
som formand for hovedbestyrelsen, hvilket glæder mig
meget. Jeg ser frem til, at
det gode og udbytterige samarbejde i hovedbestyrelsen
fortsætter. Jeg er sikker på,
at vi også i det kommende år
vil have stor fokus på trivsel,
tryghed og ordentlighed. Jeg
ser også frem til at fortsætte
dialogen med afdelingsbestyrelserne og inddrage dem
i at modernisere og nytænke
vores selskab, med balance
mellem tradition og fornyelse.
Jeg vil endnu en gang gerne
på egne og hovedbestyrelsens vegne sige tak for den
store indsats fra afdelingsbe-

styrelser, frivillige, interessegrupper og medarbejdere.
Også en tak til de mange
beboere, som besøgte vores
telt på seniorfolkemødet på
Sønæs den. 22. juni.
Til sidst vil jeg gerne opfordre
alle beboere til at møde op
til afdelingsmødet i egen afdeling. Ved at møde op får du
mulighed for at få indflydelse
på egen afdeling. Og bliver
du valgt til afdelingsbestyrelsen, bliver du også en del
af repræsentantskabet og får
yderligere indflydelse på selskabet. På bagsiden af Beboerbladet kan du se, hvornår
og hvor din afdeling holder
afdelingsmøde.
På gensyn og rigtig god
sommer til jer alle!

...bor alle i villa. Sådan
sagde man i 1950´erne om
Kølvrå. Byen som blev bygget til Flyvestation Karups
personale, var også den
første by i landet, der var
planlagt helt fra bunden.

man håbede på i Kølvrå,
men der er stadig liv i byen,
og dem der er tilbage, er
glade for at bo i netop Kølvrå
og så har de ifølge beboerne
en fantastisk børnehave/
vuggestue.

Før 50´erne var der ikke
andet end en blanding af
sandet hede, rester af tyske betonstillinger og marker,
der hvor Kølvrå ligger i dag.
I løbet af få år var dette forvandlet til en sirligt planlagt
stationsby, hvor 95% af indbyggernes brød på bordet
blev hentet hjem af en person med uniform. Det var
bl.a. piloter, soldater eller
brandmænd man kunne
møde på villavejene.

Det betyder noget...

Byen var også Danmarks
yngste, med kun meget få
indbyggere over 50 år.

Nye vinde

Kølvrå nåede aldrig at få
andre store virksomheder til
byen. Da flyvestationen stod
over for omstruktureringer
og nedskæringer, så flyttede
mange videre. Togstationen
blev lukket, Danmarks første
butikstorv lukkede, og til
sidst lukkede byens skole.
Det var ikke den udvikling,

Boligselskabet Viborg administrerer 97 boliger i byen det der før var Boligselskabet
Kølvrå. Afdelingens bestyrelse består af 5 medlemmer
+ 2 suppleanter. Her er de
enige om, at man gerne så
flere børnefamilier og unge
i byen, men de er glade for
det sociale liv der alligevel
består. Der er et godt naboskab, og i bestyrelsen er
man sikker på, at det er godt
for børnene at vokse op i et
lille bysamfund. Det er nemlig trygt.
En af beboerne, og medlem
af bestyrelsen, erindrer dagen, han flyttede ind. Der var
nemlig usædvanligt mange
borgere der var ude og lufte
hunden eller gå tur for at se,
hvem han var, og hvordan
han så ud - “Der bor jo kun
750 mennesker i byen. Alle
kender alle og det betyder
noget når nye flytter til” udtaler Søren der har boet i

Kølvrå siden 2005.

Lidt flere regler, men
god hjælp at hente

Formand i afdelingen, Poul
Hjorth, der også var formand
for Boligselskabet Kølvrå,
er selv pensioneret brandmand fra flyvestationen.
Poul beskriver afdelingen
således: “Kølvrå er et sted
hvor du både kan være social og være dig selv. Man
har meget frihed til at ændre på sit hus og huslejen
er fornuftig i forhold til det
man får. Vi bliver klemt lidt
mere på reguleringerne efter
fusionen, men til gengæld
oplever vi en god service især fra vores servicemand
Hilmar. Som vi hermed retter
en stor tak til.”

Afdelingsbestyrelsen i Kølvrå består af: Formand Poul Hjorth, Næstformand Søren Heien, Hanne Hansen, Thomas D. Berthelsen, Lennart
Lindholm og suppleanterne Gert B. Christensen og Martin L. Kristensen.

Fakta om afdeling 8, Kølvrå
Afdelingen består af 97 boliger.
Huse og rækkehuse, som alle er
fritliggende med have. Det er tilladt
at holde husdyr og flere af husene
er blevet moderniseret. I 1954
oprettedes et boligselskab som
senere kom til at hedde Boligselskabet Kølvrå. Den 1. januar 2015
blev boligselskabet, ved fusion, en
afdeling i Boligselskabet Viborg.
På billedet til højre ses Danmarks
første butikstorv. Torvet er i dag
private boliger.

Stemningsbillede fra Vejle Amts Folkeblad, d. 8. juli 1955.
“Sol og sommer. Idyl og fred ved Karup Å, hvor Insekterne sværmer tæt over
Vandfladen, og Ørrederne med forsigtige Slag med Halen røber deres bane i
skyggen ved Åbrinken. En svag Summen oppe fra og Bilers, Motorcyklers og
Knallerters Motorlarm glider naturligt ind i Lydbilledet. Den hører jo vor tid til,
denne Larmen, og man kan vænne sig saa meget til den, at man faktisk kun
registrerer den. Den svage summen bliver kraftigere, til en Brølen og Fløjten,
da tre Thunder-Jet i en Bue svinger ind over Flyvestation Karups kæmpestore
Område, lægger sig på Siden, slår Hjulene ned og efter Omgang ind over
Kølvrå By gør klar til Landing bag de høje graner.”

Byplan og model for
Kølvraa by.
Kølvrå var den første by der blev
planlagt fra bunden. Modellen er
desvære forsvundet efter at være
udlånt til et museum i København.

Beskrivelse og begrundelse for forslag:
(Beskriv forslaget, så man kan svare ja/nej. F.eks. som et spørgsmål)

&

FORSLAG TIL AFDELINGSMØDET

Aarhus Stifts. Tid.,
d. 15. april 1951
“En ny By er ved at rejse sig på
Heden. Den hedder Kølvraa efter
den gamle Kølvraagaard, som ligger
overfor Flyvepladsens
Hovedindgang”.

(Overskrift)
Evt. Afd. navn/nr.
Dit navn:

&

Adresse:
Telefon:
e.mail

VIGTIGT! Aflever forslaget senest 2 uger før mødet – gerne før.
Senest en uge før mødet vil dit forslag blive omdelt til beboerne i dagsordenen.
(Klip sedlen ud og giv den til din afdelingsbestyrelse eller aflever den på H. C Andersensvej 8 i Viborg.
Du kan også tage et billede af den udfyldte seddel med mobilen og sende billedet til
post@boligviborg.dk eller som en privat besked via vores Facebook-side).

&
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Indkaldelse til
afdelingsmøde
Sct. Laurentiivej (Afd. 1)
Cafe Brændpunktet
Torsdag d. 31. august
Kl. 18.00

Sct. Mogensgaarden (Afd. 19)
Café Brændpunktet
Tirsdag den 19. september
Kl. 19.00

Brøndumsgård (Afd. 34)
Golf Salonen
Tirsdag den 29. august
Kl. 17.00

Houlkærbo (Afd.56)
Aktivitetshuset Odshøjvej 7B
Torsdag den 7. september
Kl. 13.00

Reberbanen (Afd. 2)
Tinghallen
Mandag den 18. september
Kl. 17.00

Overlundparken (Afd. 22)
Golf Salonen
Tirsdag den 29. august
Kl. 19.00

Brøndumsgård II (Afd. 35)
Golf Salonen
Mandag den 11. september
Kl. 17.00

Skovgården (Afd. 57)
Skovgården
Tirsdag den 29. august
Kl. 14.30

Sjællandsgården (Afd. 3)
Tinghallen
Torsdag den 7. september
Kl. 17.00

Solgården (Afd. 23)
Tinghallen
Onsdag den 6. september
Kl. 10.30

Møllegården (Afd. 36)
Golf Salonen
Mandag den 28. august
Kl. 17.45

Rughavevej 2 (Afd. 59)
Tinghallen
Torsdag den 24. august
Kl. 11.00

Mogensparken (Afd. 4)
Tirsdag den 5. september
Kl. 17.00

Mejerigården (Afd. 24)
Fælleslokale Mejerigården
Onsdag den 23. august
Kl. 19.00

Asmild Hegn (Afd. 37)
Golf Salonen
Tirsdag den 12. september
Kl. 17.00

Kildehaven (Afd. 60)
Kildehaven
Mandag den 4. september
Kl. 14.00

Digterparken I (Afd. 5)
Tinghallen
Torsdag den 6. september
Kl. 19.00

Grønneparken (Afd. 25)
Fælleslokalet Grønneparken
Onsdag den 23. august
Kl. 17.00

Asmild Eng (Afd. 38)
Selskabslokale Asmild Eng 19
Torsdag den 14. september
Kl. 19.00

Skaglen I+II (Afd. 61)
Skaglen
Mandag den 18. september
Kl. 16.45

Ringparken (Afd. 6)
Tinghallen
Mandag den 28. august
Kl. 19.00

Boyesbo (Afd. 26)
Tinghallen
Mandag den 18. september
Kl. 17.00

Asmild Kær (Afd. 39)
Magrethe Gården, Gl. Randersvej
Mandag den 28. august
Kl. 18.45

Plejecenter Blichergården
(Afd. 63.13)
Blichergaarden
Torsdag den 14. september
Kl. 14.30

Digterparken II + III (Afd. 7)
Mercantec H.C. Andersensvej 7
Tirsdag den 12. september
Kl. 17.00

Teatergården (Afd. 27)
Café Brændpunktet
Tirsdag den 12. september
Kl. 17.00

Liseborg Bakke (afd. 41)
Tinghallen
Tirsdag den 5. september
Kl. 17.00

Kølvrå (Afd. 8)
Kølvrå borger- og kulturhus
Onsdag den 20. september
Kl. 19.00

Lokesvænget (Afd. 28)
Mercantec, H.C. Andersensvej 9
Torsdag den 21. september
Kl. 19.00

Digterparken V (Afd. 50)
Mødelokale H.C. Andersensvej 8
Onsdag den 23. august
Kl. 10.00

Digterparken IV (Afd.9)
Tinghallen
Torsdag den 31. august
Kl. 17.00

Ådalshøjen (Afd. 29)
Møllehøjhallen Bruunshåb
Tirsdag den 22. august
Kl. 17.00

Grønnegården (Afd. 51)
Tinghallen
Onsdag den 6. september
Kl. 10.30

Vestervang (Afd. 10)
Golf Salonen
Torsdag den 7. september
Kl. 17.00

Lars Worres Minde (Afd. 30)
Sct. Laurentiivej 3-5
Torsdag den 24. august
Kl. 18.00

Overlundgården (Afd. 52)
Overlundgården
Onsdag den 6. september
Kl. 14.45

Houlkærvænget (Afd. 12)
Golf Salonen
Mandag den 4. september
Kl. 18.00

Skovbakkevej (Afd. 31)
Tinghallen
Mandag den 4. september
Kl. 17.00

Rughaven (Afd. 53)
Rughavevej 10
Tirsdag den 29. august
Kl. 11.00

Nørresøparken (Afd. 17)
Festlokalet Houlkær-hallen
Onsdag den 13. september
Kl. 17.00

Skaglen (Afd. 32)
Café Brændpunktet
Tirsdag den 22. august
Kl. 18.00

Tømmergården (Afd. 54)
Tinghallen
Onsdag den 6. september
Kl. 10.30

Houlkærparken (Afd. 18)
Selskabslokale Skaldehøjvej 75
Onsdag den 30. august
Kl. 19.00

Houlkær Bymidte (Afd. 33)
Aktivitetshuset Odshøjvej 7B
Mandag den 11. september
Kl. 19.00

Tinggården (Afd. 55)
Tinghallen
Onsdag den 6. september
Kl. 10.30

Selskabslokalet Sct. Mogensparken

Find din afdelings dokumenter på
boligviborg.dk
1

Forsiden: Søg efter din
afdeling via adresse
eller afdelingsnummer.

2

Find dokumenter
i bunden af din
afdelingsside.
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Bostedet (Afd. 63.15)
N.F.S. Grundtvigsvej 15
Tirsdag den 12. september
Kl. 14.00
Kildegården (Afd. 70)
Fælleslokalet Kildegården
Onsdag den 6. september
Kl. 17.15
Rønnealle (Afd.71)
Frederiks Kro
Mandag den 18. september
Kl. 17.15
Engholmvej (Afd. 72)
Fælleslokalet Kildegården
Onsdag den 6. september
Kl. 17.15

Med henvisning til Boligselskabet VIBORG’s vedtægter
§14 indkaldes hermed til
afdelingsmøder.

Dagsorden er ifølge vedtægterne:

1. Godkendelse af forretningsorden
2. Valg af dirigent.
3. Fremlæggelse af beretning for perioden
siden sidste møde.
4. Orientering om regnskab for 2016.
5. Godkendelse af budget for 2018.
6. Behandling af eventuelt indkomne forslag.
7. Valg af afdelingsbestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
8. Eventuelt.
Forslag, som ønskes behandlet under punkt 6 skal i
henhold til vedtægternes §16, stk. 3 være afdelingsbestyrelsen eller administrationen i hænde senest 2
uger før mødet.

Indsend løsning til
H. C. Andersens Vej 8
8800 Viborg.
Eller på mail: post@boligviborg.dk
Sidste frist er 1. september 2017
Lodtrækning: Gevinst 2x2 biobilletter
m. popcorn + sodavand
Navn_____________________________________________
Adresse__________________________________________
_________________________________________________
Tlf. nr. ___________________________________________

Vestergade (Afd. 73)
Frederiks Kro
Mandag den 18. september
Kl. 17.15

Løsningen: ______________________________________

Elmely (Afd. 74)
Fælleslokalet Elmely
Onsdag den 13. september
Kl. 17.15

Nedenstående har vundet ved lodtrækning: 2x2
biobilletter m. popcorn + sodavand. Afhentes på
H. C. Andersenvej 8
Løsning: “Forårstegnene”

Lindon (Afd. 75)
Frederiks Kro
Mandag den 18. september
Kl. 17.15

Sidste nummers vindere:

Gurli Bredgaard
Odshøjvej 50, 1 th
8800 Viborg

Henny Breinsø
Chr. Erichsøns Vej
8800 Viborg

