
Beslutningsreferat fra ekstraordinært 

beboermøde den 21. januar 2013  

 
Der var 25 husstande repræsenteret. Materiale kan læses i Hyldetryk nr.333. 

1.  Formalia:  
- Vinie Hansen bød velkommen og foreslog Ole Kristensen som 

mødeleder. Ole blev valgt. 
- Vinie Hansen og Henning Larsen blev valg som beslutnings- og 

fyldestgørende referenter,  
- Dagsorden blev godkendt 
- Michael Jensen og Michael Kassow blev valgt til stemmeudvalg 

 

2. Orientering om helhedsplanen, herunder Landsbyggefondens 

besigtigelse den 20. november 2012 
Sif Enevold indledte på byggeudvalgets vegne. Herefter orienterede projektleder 
Niels Block-Jensen  om: 

- Landsbyggefondens besøg og helhedsplanen indhold, herunder 
yderligere undersøgelser vedr. radon og skimmel 

- Byggechef Jesper Rasmussen orienterede om finansiering og 
støttemuligheder i Landsbyggefonden og Landsbyggefondens udmelding 
om, at helhedsplanen skal gennemføres uden huslejestigning. 

 

3. Godkendelse af forsøgsprojekt i Suderlængen 4 
Niels Block-Jensen orienterede om samarbejdet med Gate 21 og Plan C om 
forsøgsprojekterne, som vil kunne læses på hjemmesiden: 

- Hyldespjældet 2035 
- Solarmapping 
- Tagrenovering 
- Facaderenovering 

Forsøgsprojektet med nyt tag og facader med nye vinduer i Suderlængen 4 blev 
enstemmigt vedtaget. 

 

4. Beboerforslag: Behandling af de forslag, som er fremsat i 

forbindelse med spørgeskemaundersøgelse, visionsmøde m.m. 
Sif Enevold orienterede om processen med behandlingen af forslagene. 
De to konkrete forslag: 



- Om udvidelse af ejendomskontorets åbningstid torsdag kl. 7.30-8.30 i en 
3-måneders periode blev næsten enstemmigt vedtaget, med 2 stemmer 
imod og 2 undlader at stemme 

- At cafeen kan lejes søndag eftermiddag fra kl. 12-18 for kr. 350 blev 
næsten enstemmigt vedtaget, idet 2 undlader at stemme 

 

5. Oplæg til beskrivelse af det frivillige arbejde i Hyldespjældet 
Vinie Hansen fremlagde oplæg til beskrivelse af det frivillige arbejde. Der blev 
talt sammen ved bordene og meldt tilbage i plenum. Afdelingsbestyrelsen samler 
inputtene ind og laver et forslag til beboermødet den 18. marts. 
 

6. Oplæsning og godkendelse af referatet 
Vinie Hansen oplæste referatet, som blev enstemmigt godkendt 

 
 


