
Beslutningsreferat fra 
eks. beboermøde den 28. august 2019 

i beboerhuset, Store Torv 7 
 
16  husstande var repræsenteret                                                     Hyldetryk nr. 365 
 
Fra BO-VEST´s driftsafdeling deltog: Jesper Handskemager, Dennis Malm,  Kim 
Milton 
 
1. Formalia 
• Valg af mødeleder: Povl Markussen blev valgt 
• Valg af referenter: Henning Larsen blev valgt til det fyldestgørende referat  
   og Vinie Hansen til beslutningsreferat 
• Rettidigt indkaldt: Povl Markussen konstaterede beboermødets lovlighed og 
  beslutningsdygtighed i henhold til VAs vedtægter. 
• Stemmeudvalg: Jesper Handskemager og Per Zoffmann blev valgt 
• Godkendelse af dagsorden: Dagsordenen blev godkendt 
• Godkendelse af forretningsorden: Forretningsordenen blev godkendt 
 
2. Forslag til råderetskatalog. 
Der blev stillet et ændringsforslag om afskrivningstid på det ekstra vindue fra 10 til 
20 år. Ændringsforslaget blev godkendt. 
 

Afstemningstema 1: Godkender du forslag til udvendig råderet, som er nævnt 
herunder? 

● Baldakin 
● Skodder 
● Overdækning/Udestue 
● Ekstra vindue med en levetid på 20 år 
● Skur, lukning og udvidelse 

Afstemningstemaet blev godkendt med 2 stemmer imod 
 

 
Afstemningstema 2: Godkender du forslag til indvendig råderet, som er nævnt 
herunder? 

● Hems 
● Toilet inventar 



Hertil er der beskrevet nogle områder i råderetskataloget, som der ikke kan 
stemmes om, fordi det er krav, som er beskrevet i lovgivningen, og beboerne derfor 
har ret til at udføre: 

● Lette vægge 
● Paneler 
● Installationer 
● Køkkenskabe 
● Indvendig døre 

Afstemningstemaet blev godkendt med 2 stemmer imod 

Afstemningstema 3: Godkender du forslag til kollektiv råderet, som er nævnt 
herunder? 

● Badeværelse 
● Køkken 
● Overdækninger / udestuer 

Afstemningstemaet blev godkendt  
med 2 der undlader 
 
3. Udarbejdelse af endeligt materiale til opførelse og finansiering af overdækning 
og udestuer 
 

Afstemningstema: Godkender du, at der anvendes op til 100.000 kr. af 
henlæggelserne til udarbejdelse af endeligt udførelsesmateriale for overdækkede 
terrasser og udestuer? 
 

Afstemningstemaet blev godkendt idet 4 stemte imod og 4 undlod at stemme. 
 

4. Oplæsning og godkendelse af beslutningsreferat 
Referatet blev oplæst og enstemmigt godkendt. 
 

 

 

 

 


