
Beslutningsreferat fra 
Eks. beboermøde den 17. juni 2020  

i beboerhuset, Store Torv 7 
 
Der var  16 husstande repræsenteret                                           Hyldetryk nr. 368 
 
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 dirigenten varetog opgaven  

• Godkendelse af dagsorden: Dagsordenen blev godkendt  

• Godkendelse af forretningsorden: Forretningsordenen blev godkendt 

2. Motionsrummet: 
2.1 Revision af regler for brug af motionsrummet 

Afstemningstema: Godkender du forslag til revision af regler for brug af 
motionsrummet?  

Afstemningstemaet blev enstemmigt vedtaget med flg. ændringer, idet 2 undlod at 
stemme 

- at ændringsforslaget fra motionsudvalget om at ændre antallet af medlemmer til 
udvalget fra 4 medlemmer til 2-4 medlemmer trækkes og antallet forbliver 4 
medlemmer + 1 fra  afdelingsbestyrelsen 

- at ændringsforslaget fra motionsudvalget om, at det ikke er tilladt at spille musik 
ændres til, at det er tilladt at spille dæmpet musik 

2.2 Revision af kommissorium 

Afstemningstema: Godkender du forslag til revision af 
kommissoriet?Afstemningstemaet blev enstemmigt godkendt 

2.3 Ansøgning kr. 25.000 

Afstemningstema: Godkender du ansøgningen fra motionsudvalget på kr. 25.000 til 
indkøb af en spinner og to vægtskiver?  

Afstemningstemaet blev enemmigt godkendt. 



3. Indkomne forslag: 
3.1 Evaluering af Halloween, da forslagsstillere ikke var til stede bortfaldt forslaget 
med en tak for aktiviteten. 
3.2 Hvordan bruges Hyldespjældets kreative værksted? Da forslagsstilleren ikke 
var til stede bortfaldt forslaget, men Gitte Elise Klausen orienterede om 
brugerreglerne i malerværkstedet. 
3.3 Revision af husorden mht. støj, forslagsstilleren var ikke til stede, men  
beboermødet  besluttede at afdelingsbestyrelsen nedsætter et udvalg, som kommer 
med forslag til revideret husorden, herunder forslag til håndtering af støj. 
 
4. Afdelingsbestyrelsens arbejdsprogram 2020 
Afstemningstema: Godkender du afdelingsbestyrelsens forslag til arbejdsprogram 
2020? 
Afstemningsforslaget blev enstemmigt vedtaget 
 
5. Valg af 2 medlemmer og 3 suppleanter til afdelingsbestyrelsen 
Flg. blev valgt som medlemmer: Sif Enevold og Henning Larsen  
Flg. Blev valgt til suppleanter: Jan Visler, Vibeke Lange, Peter Kristensen  
 
6. Valg af 4 medlemmer til cafestyregruppen 
Flg. blev valgt: Charlotte Cornelius, Lise Nielsen, Lisbeth Wilson, Vibeke Lange  
 
7. Husdyrsudvalget: 
- Beretningen blev enstemmigt godkendt 
- Flg. blev valgt: Merete Larsen, Vibeke Lange og Gurli Visler 
 
8. Skulpturudvalget: 
- Beretningen blev enstemmigt vedtaget 
- Flg. blev valgt: Jens Theisen, Anne Tittmann, Britt Gerner , Gitte Hansen, 
Lis Livornese  
 
9. Suppleringsvalg af 2 medlemmer til motionsudvalget 
Der var ingen kandidater 
 
10. Suppleringsvalg af 1 medlem til byggeudvalget 
Flg. blev valgt: Henrik Hansen  
 
11. Valg af 2 interne revisorer 
Flg. blev valgt: Henrik Hansen  
 
12. Valg af 2 redaktører til hyldenet.dk 
Henrik Hansen og Sif Enevold blev valgt 
 
13. Valg af 2 redaktører til Hyldeposten 
Flg. blev valgt: Povl Markussen og Lone Rohr Kristensen 



14. Valg af 1 repræsentant og 1 suppleant til Albertslund Brugergruppe 
Povl Markussen blev valgt som repræsentant og Henrik Hansen til suppleant 
 
15. Orientering om VAs generalforsamling den 16. september 2020 
Vinie Hansen orienterede om dagsordenen 
 
16. Oplæsning og godkendelse af beslutningsreferat  
Referatet blev oplæst og enstemmigt godkendt 


