
Beslutningsreferat fra beboermøde den 28. marts 2011 

21 husstande var repræsenteret. Hyldetryk nr. 325 var uddelt til mødet. 

1. Formalia, herunder valg af dirigent jnf.  
     forretningsorden for beboermødet 
      
 
 
 
 
 
 
     -   Godkendelse af referat fra 21.  
          september 2010  
 

- Godkendelse af eks. referat fra 
beboermøde den 25. januar 2011 
 

Vinie Hansen bød velkommen og 
foreslog Ole Kristensen som dirigent. 
Ole blev valgt og konstaterede 
beboermødets lovlige indvarsling. 
Henning Larsen blev valgt som 
fyldestgørende referent og Vinie Hansen 
som beslutningsreferent. 
 
 
Referatet blev godkendt 
 
 
Referatet blev godkendt 

2. Forslag til inddragelse af beboere i 
helhedsplanen 
 

Forslaget blev enstemmigt godkendt 

3. Regnskab 2010, herunder 
    -  cafe 
 
     - udlejning 
   
     - aktivitetsbudget 
       
     - afdelingsbestyrelsens  
        rådighedsbeløb 
 

Det samlede regnskab blev enstemmigt 
godkendt 

4. Indkomne forslag: 
    4.1. Om fotorum igen 
    4.2. Om strikkecafe igen 
    4.3. Gymnastikhold 
    Alle stillet af Tina Ostersen 
 
    4.3. Ny ordning for papir- og  
          glasgenbrug 
 

 
Forslagene 4.1., 4.2. og 4.3.bortfaldt, da 
forslagsstilleren ikke var til stede. 
 
 
 
Principbeslutningen blev godkendt med 
stort flertal. 4 stemmer imod. 

5. Beretning fra afdelingsbestyrelse  
 

Beretningen blev enstemmigt godkendt. 



6. Beretning fra cafestyregruppen 
 

Beretningen blev enstemmigt godkendt 

7. Afdelingsbestyrelsens  
    arbejdsprogram 2011 
 

Arbejdsprogrammet blev enstemmigt 
godkendt. 

8. Valg til afdelingsbestyrelse 
    
 
 
 
 

Per Zoffmann, Mette Nielsen og Vinie 
Hansen blev genvalgt til 
afdelingsbestyrelsen. 
Henrik Borgstrøm blev genvalgt og Nina 
Rytter blev nyvalgt som suppleanter. 

9. Valg til cafestyregruppe 
 
 
 
 

Lisbeth Wilson, Jytte Puls og Birgitte 
Petersen blev genvalgt og Grethe 
Steensen blev nyvalgt til 
cafestyregruppen. 

10. Valg af to interne revisorer 
 
 
 

Ole Kristensen og Birgit Tangø Dahl 
blev genvalgt. 

11. Valg af to redaktører til HP 
 
 

Anne Tittmann og Gitte Elise Klausen 
blev genvalgt. 

12. Valg til Albertslund Brugergruppe 
 
 

Povl Markussen blev genvalgt. 
Helene Eskildsen blev genvalgt som 
suppleant. 

13. VA’s generalforsamling den 10. maj 
2011 
 
 

Vinie Hansen orienterede om 
generalforsamlingen og opfordrede til at 
deltage. 

14. Eventuelt 
 

Refereres i det fyldestgørende referat. 

15. Godkendelse af beslutningsreferat 
 
 

Vinie Hansen læste beslutningsreferatet 
op og det blev godkendt. 

 
 
Den 28. marts 2011 
Dirigent, Ole Kristensen                            Referent, Vinie Hansen 


