
Beslutningsreferat fra
Beboermøde den 21. juni 2021

i beboerhuset, Store Torv 7

Der var 30 husstande repræsenteret, og udleveret 8 fuldmagter, i alt 76 stemmer

Hyldetryk nr. 373 var uddelt til mødet

1. Formalia

-  Valg af mødeleder: Sif Enevold ble

- Valg af referenter: Kim Milton blev valgt til det fyldestgørende referat og Vinie Hansen
til beslutningsreferat

-   Rettidigt indkaldt: Sif Enevold konstaterede beboermødets lovlighed og
beslutningsdygtighed i henhold til VAs vedtægter.

-  Stemmeudvalg: Tobias Nielsen, Janne Storm og Danny Stilling blev valgt

-  Godkendelse af dagsorden: Dagsordenen blev godkendt

-  Godkendelse af forretningsorden: Forretningsordenen blev godkendt

2. Regnskab 2020
Det samlede driftsregnskab blev enstemmigt godkendt, herunder regnskab for cafe,
udlejning og beboeraktiviteter.

3. Revision af husorden, beboermødet besluttede at udsætte behandlingen af
forslaget og indkalde til et ekstraordinært beboermøde, kun med punktet ”Revision af
husordenen”. Husordenen lægges op og kan debatteres på den digitale hjemmeside i
ugerne op til beboermødet.

4. Opgradering af fibernet, beboermødet besluttede, at administrationen skal
indarbejde opgraderingen og finansieringen i Antennebudgettet, som fremlægges til
godkendelse på budgetbeboermødet i september 2021.

5. Tillæg til råderetskatalog om fliser i den private have, beboermødet godkendte
forslaget.

6. Nedlæggelse af husdyrudvalget, beboermødet godkendte at nedlægge
husdyruvalget.

7. Indkomne forslag:
7.1 Solceller, beboermødet tilsluttede sig, at det undersøges, om der kan etableres
solceller ifm. etablering af ladestandere, som afdelingen skal til at arbejde med.

7.2 Bier, forslaget blev nedstemt med 39 imod og 8 for og 9 undlader

7.3 Belysning af tårnet, forslaget blev nedstemt med 34 imod, 8 for og 18 undlader.



8. Beretninger:
8.1 Afdelingsbestyrelsens beretning blev godkendt
8.2 Cafestyregruppens beretning blev godkendt
8.3 Skulpturudvalgets beretning blev godkendt

9. Afdelingsbestyrelsens arbejdsprogram 2021, arbejdsprogrammet blev
enstemmigt godkendt.
10. Valg af 3 medlemmer og 3 suppleanter til afdelingsbestyrelsen, Betina
Lauruhn, Vinie Hansen og Gert Pedersen blev valgt til afdelingsbestyrelsen, og Peter
Christensen, Vibeke Lange og Laila Kiss blev valgt som suppleanter.

11. Valg af 4 medlemmer til cafestyregruppen, Lisbeth Wilson, Charlotte
Cornelius, Vibeke Lange og Liv Simonsen blev valgt til cafestyregruppen
12. Valg af 3 medlemmer til husdyrudvalget, der blev ikke valgt, da
husdyrudvalget blev nedlagt.

13. Valg af 3 medlemmer til skulpturudvalget, Gitte Hansen, Jens Thejsen, Lis
Livornese.
14. Suppleringsvalg af 2 medlemmer til motionsudvalget, Taimur Zaman og
Daniel Zakhari blev valgt.
15. Suppleringsvalg af 1 medlem til træværkstedsudvalget, Patrick Wilson blev
valgt.
16. Suppleringsvalg af 2 medlemmer til byggeudvalget, Mona Lauersen og Leif
Strandbæk blev valgt.
17. Valg af 2 interne revisorer, Henrik Hansen og Janne Storm blev valgt.
18. Valg af 2 redaktører til hyldenet.dk, Henrik Hansen og Sif Enevold blev valgt.
19. Valg af 2 redaktører til Hyldeposten, Povl Markussen og Lone Christensen blev
valgt.
20. Valg af 1 medlem og 1 suppleant til Albertslund Brugergruppen, Povl
Markussen blev valgt som medlem, og Henrik Hansen blev valgt som suppleant.
21. Eventuelt
Afdelingsbestyrelsen opfordrede alle til at deltage i sommerfesten den 28. august
og gerne komme med forslag til noget børneunderholdning.
22. Oplæsning og godkendelse af beslutningsreferat
Referatet blev oplæst og enstemmigt godkendt


