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En journalistisk orientering fra beboermødet d. 5. oktober 2013 

 

”Hyldespjældet skal være mere end bare et sted at bo” 
 
 
 

Lørdag d. 5. oktober 2013 deltog 32 husstande fra Hyldespjældet i et beboermøde, som handlede om det frivillige 
arbejde i Hyldespjældet. 
 

Baggrunden for dette beboermøde var et tidligere afholdt ekstraordinært beboermøde i januar 2013, hvor der bl.a. 
blev drøftet den frivillige indsats i Hyldespjældet. På det ekstraordinære beboermøde havde deltagerne den gang – 
i grupper – kommet med deres bud på, hvorfor det var vigtigt med det frivillige arbejde, og hvordan man kan gøre 
bedre og mere synligt. De input der kom ind fra det ekstraordinære beboermøde er siden blevet behandlet i Det 
Grønne Miljøudvalg (GMU), Udearealudvalget (UAU), cafestyregruppen og i afdelingsbestyrelsen. 
 

Siden har afdelingsbestyrelsen arbejdet mere målrettet på at sætte, dels mere fokus på det frivillige arbejde i 
Hyldespjældet og dels få konkretiseret hvor meget det frivillige arbejde fylder hos beboerne. 
 

Som det kan læses i beslutningsreferatet, så blev Hyldespjældets frivilligheds politik og visioner for det frivillige 
arbejde vedtaget under overskriften ”Hyldespjældet skal være mere end bare et sted at bo”. 
 

Sif Enevold fra afdelingsbestyrelsen fremlagde en meget interessant oversigt som viste, dels hvor mange beboere 
som er registreret med – i en eller anden form – i det frivillige arbejde: 
 

1 68 beboere er aktiv frivillige (svarende til godt 15 % af beboerne over 18 år) 

1 38 mænd og 30 kvinder 

1 I cafeen findes den største gruppe af frivillige, 27 i alt (17 kvinder og 10 mænd) 

1 Klunsergården er den næststørste gruppe med 21 frivillige (15 mænd og 6 kvinder) 

1 Oversigten viser en tendens, at hvis man er med i et af de faste udvalg, så er man også gerne med i at få 
aktiviteter som café, genbrugsgård, udlån mv. til at fungere. Er man med i en enkelt ting er det oftest i 
aktiviteter /passere mv.  

Efter Sifs gennemgang af oversigten, fortalte nogle af vores frivillige om vores værksteder/væresteder. 
 

Victoria Dahl fortalte om ”Tøjbytteboden” og ”Aktivhuset”. 
 

Tøjbytteboden har åben søndag mellem 10-13, og der er stadig brug for flere frivillige til at tage vagter. I 
Tøjbytteboden kommer beboerne ned og afleverer og så er der også nogen som tager noget med hjem, Victoria 
havde selv beklædning på, som kom fra Tøjbytteboden. Der er i øvrigt planlagt istandsættelse af Tøjbytteboden. 
 

Aktivhuset er åben om onsdagen fra kl. 19, her er der kreativ aften, hvor der bl.a. syes og strikkes. 
 

Harry Lind fortalte om keramikværkstedet, som mest er en vinterbeskæftigelse i hvert fald ud fra dem som 
kommer og besøger værkstedet, der er ikke mange som kigger ind om sommeren. 
 

I øjeblikket er der 7 beboere som kommer i keramikværkstedet, men det stiger op til jul hvor mange beboere 
kommer for at lave julegaver. Harry fremviste forskellige eksempler på hvad der kan laves på værkstedet, bl.a. 
nogle af tingene er lavet af Hyldespjældets børn. 
 

Sif Enevold fortalte om cykelværkstedet, hvor der forefindes det mest nødvendige til cykelreparationer. 
 

Desværre er det ikke så behageligt at stå dernede pga. fugt. En beboer efterlyste lidt mere lys på cykelværkstedet. 
 

Vinie Hansen fortalte lidt op beboerhuset. 
 

Beboerhuset lejes meget ud til beboerne og der udover bruges til interne møder og fester, men den fungerer også 
som spisecafe tirsdag og torsdag. 
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Kenneth B. Olsen fortalte om træværkstedet. 
 

Desværre mangler der et sæt nøgle til skabet til de elektriske maskiner, Kenneth fungerer som nøgleudlåner hvor 
man altid er velkommen til at komme forbi. 
 

Harry og Kenneth overvejer at sætte skilte op ved både træ- og keramikværkstedet hvor der står at man er 
velkommen til at komme indenfor. 
 

En beboer stillede spørgsmål om, man låner nøgler ud til alle, da det var meget farlige maskiner, og man 
selvfølgelig skulle være opmærksom når der var børn til stede. Samtidig foreslog beboeren at man sendte bud 
efter arbejdstilsynet for at få dem til at kigge på maskinerne. VH mente ikke man kan få alle nøgler udlånt uden 
der ligger en forud instruktion i maskinerne. Afdelingsbestyrelsesmedlem Jørgen Lau har udtrykt ønske om at være 
en del af træværkstedet. Det blev opfordret til at Ejendomsleder Michael Jensen, at følge op på sikkerheden 
omkring maskinerne. Afdelingsbestyrelsen følger op på eventuelle mangler omkring sikkerhed og kurser i 
maskinerne. 
 

Herefter fortalte 5 frivillige om deres personlige forhold til det frivillige arbejde i Hyldespjældet, og hvordan de kom 
i gang. 
 

Jan Dahl fra ”klunsergården” fortalte at han kom med, fordi der nok er lidt ”klunser” i ham selv. Der udover er det 
hyggeligt med sammenholdet blandt de andre klunsere og samtidig møder man stort set alle beboere, og dermed 
får man skabt et godt netværk. 
 

Nina Rytter startede med at komme i afdelingsbestyrelsen, som resulterede i at hun tog fat omkring 
”motionsrummet”, og var med til at ændre nogle af de ting, som er kommet ind i motionsrummet. Der udover har 
det været meget inspirerende og skabt et stort socialt netværk.  
 

Ivan Aagerup startede som klunser, efterfølgende blev han taget med i cafeen som gjorde at han blev ”passer”. 
Det er overhovedet ikke vigtigt at man ikke får løn for det man laver, men det er samværet med en masse 
mennesker. 
 

Marianne Bahl kom til Hyldespjældet fra naturen på Sydsjælland, og blev ret hurtigt medlem af 
afdelingsbestyrelsen. Er i dag med i Husdyrudvalget. 
 

Konstaterede der var rigtig mange ildsjæle, og fik dermed hurtigt et netværk. 
 

Janne E. Storm er med i Caféstyrergruppen, og er også med i GMU. Kan ikke lade være med at være frivillig, da 
man bliver tættere knyttet til stedet, og man bliver dermed en del af et stort fællesskab. 
 

Gruppearbejde 
 

Beboerne blev herefter inddelt i 5 grupper med 8 personer i hver gruppe. 
 

Tilbagemeldingerne fra gruppearbejdet, foregik dels mundtlig og dels skriftligt via små gule lapper på de 
udleverede plancher. 
 

Bland de mundtlig indlæg kan bl.a. nævnes: 
 

- Mere fokus på børneaktiviteter, eksempelvis børneture og/ eller diskotek for børn med dj 
- Madklub, hvor der er beboere som mødes og laver mad én gang om måneden. 
- Skrænten mellem Galgebakken og Hyldespjældet, efter affaldsindsamlingen er man begyndt at lave en 

junglesti, man er ikke helt færdig og mangler derfor frivillige hjælpere til at færdiggøre stien. 
Interesserede kan evt. henvende sig til Povl Markussen fra GMU. 

- ”Nydningen” mangler hjælpere 
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Herefter kommer en vilkårlig gennemgang af gruppernes tilbagemeldinger, leveret på plancherne: 
 
 

• Forslag om at keramik- & træværkstedet er åben én dag, hvor man kan blive undervist i brugen af 
maskinerne i værkstederne (en slags introduktionsdag). Datoen annonceres i Hyldeposten, på Hyldenet.dk 
og i Hyldespjældets Facebookgruppe. Der blev også stillet spørgsmål om keramikværkstedets fremtid. 

 

• Der blev udtrykt ønske om, at ”Tøjbyttebodens” åbningstider overholdes og brug Hyldeposten, 
Hyldenet.dk og Facebookgruppen til at efterlyse passerer. Opsætning af skilt med ”åben” og ”lukket” i 
tilfælde af manglende frivillige. 

 

• Vejledning – som evt. lægges på hjemmesiden – der beskriver hvordan man skal gøre, hvis man ønsker at 
starte en aktivitet. 

 

• Generel fortælling om det frivillige arbejde i Hyldespjældet, dette kan ske i Hyldeposten på hjemmesiden 
eller på Facebookgruppen 

 

• Forslag om et system – á la ”Bolig Plus” – hvor beboerne påtager sig mere fælles arbejde, f.eks. hjælp 
med snerydning, mod at få nedsættelse i huslejen, som vi kender det fra vedligeholdelse af for- og 
bagbede. 

 

• Netcafé åben 1 – 2 gange om ugen, hvor man kan få hjælp til brug af pc, samt brugerkontrol. 
 

• Redskaber i motionsrummet til kvinder og børn. 
 

• Forslag om en kaffeklub i ”Nydningen” én gang om måneden. 
 

• Forslag om madklub i cafeen én gang om måneden. 
 

• Forslag om en ordning hvor man genbruger affald til tøj og tasker. 
 

• Større vurdering af hvad man kan bruge ”Aktivhuset” til i fremtiden = flere møder i Hyldecafeen. 
 

• Ønske om at etablerer børnediskotek i cafeen. 
 

• Mere oplysning om hjemmesiden og referater fra de forskellige udvalg. 
 

• Postkasse / Ringbind i hyldecafeen til referater fra afdelingsbestyrelsens møder og beboermøder. 
 

• Bilreparationskursus for kvinder 
 

• Mere information til nyindflyttere om vores mange aktiviteter, evt. ved personlige møder 
 

• Aktiviteter for børn, eks. i keramikværkstedet, rollespil, hockeyspil og bordtennisturnering 
 

• Indkøb af symaskine(r) til ”Aktivhuset” 
 

• Tydelig dagsorden til møder 
 

• Mere udførlig forklaring i Hyldeposten angående muligheder for udlån af værksteder m.m. 
 

• Ny ordning på betaling af kopier 
 

• Containeren med træ, er næsten umulig at åbne 
 

• Anlæg af Jungle Sti 
 

• 1 år efter indflytning fra diverse udvalg 
 

• Forslag om at Hyldeposten bliver lagt på hjemmesiden 
 

• Opslag i cafeen, med en oversigt over aktiviteter samt kontaktpersoner og udlåner med billede. 
 

• Rundvisning for beboere 
 

Efter endt gruppearbejde sluttede beboermødet, og herefter var der fællesspisning samt musik og dans. 
 
 

Henning Larsen 
Sekretær 
 


