
Beslutningsreferat fra beboermøde den 16. september 2015 

24 husstande var repræsenteret med i alt 48 stemmer. Hyldetryk nr. 347 blev 

uddelt til mødet. 
1. Formalia: 
- Valg af dirigent 
 
 
- Valg af referenter 
 
 
- Godkendelse af revision af 
forretningsorden for afvikling af digitale 
beboermøder 
 
 
-Valg af stemmeudvalg 
 
-Godkendelse af dagsorden 
 

Vinie Hansen bød velkommen og 
foreslog Ole Kristensen som dirigent. 
 
Ole blev valgt og konstaterede 
beboermødets lovlige indvarsling. 
 
Bente Eskildsen blev valgt som 
fyldestgørende referent og Dina Staal 
som beslutningsreferent. 
 
 
Afdelingsbestyrelsens forslag til revision 
af forretningsordenen blev godkendt.  
 
Sif Enevold, Gitte Krogsgaard og Janne 
Storm blev valgt til stemmeudvalget. 
 
Punkt 5d blev stillet for sent og kan 
derfor ikke behandles.  
 
Dagsordenen blev godkendt.  

2. Godkendelse af budget 2016, herunder 
udskydelse af udskiftning af vaskeri 
 
 

Afstemningstema: 
Godkender du afdelingsbestyrelsens 
forslag til budget for 2016 med 0% 
huslejestigning og udskydning af 
udskiftning af vaskeri til 2016? 

3. Godkendelse af kriterier for udlejning 
af supplementsrum ifm. nye 
udlejningsregler 

Afstemningstema: 
Godkender du afdelingsbestyrelsens 
forslag til udlejningskriterier for 
supplementsrum? 

4. Godkendelse af ny affaldsordning med 
nedgravede affaldsbeholdere 
 

Afstemningstema: 
Godkender du Det Grønne Miljøudvalg 
og afdelingsbestyrelsens forslag om, at 
der etableres syv nye affaldsøer med 
nedgravede beholdere inden for en 
økonomisk ramme på max. 2.8 mio. (De 
økonomiske konsekvenser vil blive 
indarbejdet i budget for 2017 og udgør 
maksimalt en udgift på 12 kr. pr. m2 om 
året)? 
 
 



5. Indkomne forslag: 
a. Spiderman selvforsvar for 
Hyldespjældets børn 
 
 
 
b. Udendørs træningsbane 
 
 
 
 
 
 
c. Frit ønske om max 180 cm 
baghavehegn 
 
 
 
 
d. Flere store 8 og 10 kg. vaskemaskiner 
og flere store tørretumblere 
 
 

Forslagsstilleren trak forslaget. Der er 
opbakning til forslaget fra beboermødet 
og motionsudvalget, så i stedet for at 
sende forslaget til digital afstemning 
aftaler Brian Norup Poulsen blot med 
motionsudvalget, hvordan aktiviteten 
organiseres.  
 
Forslaget om at etablere en udendørs 
træningsbane blev trukket. 
Forslagsstillerne var ikke tilstede på 
beboermødet. 
  
 
Forslaget om at hæve max-højden for 
baghavehegn til 180 cm blev trukket og 
Udearealudvalget arbejder videre på et 
forslag om at ændre reglerne for hegn 
frem til næste års revision af hegnsregler 
i september 2016.  
 
Forslaget var stillet for sent og kunne 
derfor ikke behandles.  

6. Det Grønne Miljøudvalg (GMU): 
- Godkendelse af beretningen 
 
- Godkendelse af miljøhandlingsplan 
2015-16 
 
 
 
- Valg til Det Grønne Miljøudvalg 
 

Beretningen fra Det Grønne Miljøudvalg 
blev enstemmigt godkendt.  
 
Afstemningstema: Godkender du Det 
Grønne Miljøudvalgs forslag til 
miljøhandlingsplan for 2015-16? 
 
Povl Markussen, Jens Thejsen og Helene 
Eskildsen blev valgt til Det Grønne 
Miljøudvalg. 

7. Udearealsudvalget (UAU) 
- Godkendelse af beretningen 
 
- Revision af plejeplanen 
 
 
 
 
- Valg til udearealudvalget 

- Beretningen fra udearealsudvalget blev 
enstemmigt godkendt. 
 
Afstemningstema: 
Godkender du Udearealsudvalgets 
forslag til revision af plejeplanen? 
 
Ole Kristensen, Jan Dahl, Victoria Dahl, 
Ida Hjælmhof og Anne Tittmann blev 
valgt til Udearealudvalget. 

8. Valg til motionsudvalget Gitte Klausen, Brian Norup Poulsen, 
Miriam Holst og Grethe Dencker blev 



valgt til Motionsudvalget. 

9. Valg til træværkstedsudvalget Bjarne Brudzdemitz, Peter Kristensen, 
Keld Nielsen, Patrick Wilson og Morten 
Rude blev opstillet til 
træværkstededsudvalget. Valget sættes til 
digital afstemning. Der skal vælges 4 
medlemmer. 

10. Valg af suppleanter til 
afdelingsbestyrelsen 

Henning Larsen og Marianne Pedersen 
blev valgt.  

11. Suppleringsvalg til cafestyregruppen Charlotte Cornelius og Mette Nielsen 
blev opstillet. Valget sættes til digital 
afstemning. Der skal vælges 1 medlem. 

13. Oplæsning og godkendelse af 
beslutningsreferatet 

Beslutningsreferatet blev godkendt. 

 
 
Den 16. september                 Dirigent, Ole Kristensen   Beslutningsreferent, Dina 
Staal 


