
 
Beslutningsreferat fra 

Beboermøde den 26. september 2018 kl. 19.00 
i beboerhuset, Store Torv 7 

  
     18 husstande var repræsenteret                              Hyldetryk nr. 360 
 
 
 

1. Formalia:  

• Valg af mødeleder: Sif Enevold blev valgt 

• Valg af referenter:  Henning Larsen blev valgt til det fyldestgørende referat og 
Vinie Hansen til beslutningsreferat 

• Rettidigt indkaldt: Sif Enevold konstaterede beboermødets lovlighed og 
beslutningsdygtighed i henholdning til VAs vedtægter.  

• Stemmeudvalg: Miriam Holst, Jan Visler og Jesper Handskemager blev valgt 

• Godkendelse af dagsorden: Dagsordenen blev godkendt  

• Forretningsordenen for det digitale beboerdemokrati: Forretningsordenen blev 
godkendt 

2. Budget 2019 og økonomi for afdelingen 

Budget 2019: Flg. Afstemningstema blev godkendt: 

Godkender du forslag til Budget 2019 med 1,03 % huslejestigning? 

Forslag om udskiftning om skurene: 

Kaj Kristoffersen stillede ændringsforslag om, at spørgsmålet om finansiering af låneydelsen på 
188.000 udsættes til regnskabsbeboermødet i marts 2019.  

Der var 22 stemmer for og 13 imod. 

Dermed udsættes afstemningen om skurene. 

 
3. Status fra Trafikudvalget 

Jesper Handskemager gav en status på udvalgets arbejde. 

4. Status fra tårnudvalget 

Povl Markussen orienterede om, at Realdania har bevilget kr. 230.000, så budgettet for udskiftning 
af tårnet, er i hus. Produktionen sker i september og opsætning forventes i oktober. 



 

5. Principbeslutning om anvendelse af lægens lokaler 

Flg. Afstemningstema blev godkendt: 

Godkender du, at byggeudvalget arbejder videre med at undersøge, om lokalerne kan ombygges til 
tilgængelighedsboliger med økonomisk støtte fra Landsbyggefonden ifm. helhedsplanens 
gennemførelse? 

6. Nedsættelse af parkeringsudvalg 
Beboermødet godkendte, at der nedsættes et parkeringsudvalg, som skal komme med forslag til 
parkeringsregler som beskrevet i Hyldetryk 360. 
Flg. blev valgt på beboermødet: Jan Visler, Lis Livornese 
Desuden deltager repræsentanter fra afdelingsbestyrelsen, GMU, UAU og driften. 
Det blev tilføjet at udvalget skal tage spørgsmålet om etablering af El ladestandere med i arbejdet. 
 
7. Indkomne forslag: Der er ikke indkommet forslag 
 
8. Det Grønne Miljøudvalg: 
- GMUs beretning blev godkendt 
- Agendaplanen/miljøhandlingsplan 2018-19: Flg.Afstemningstema blev enstemmigt godkendt : 
Godkender du Det Grønne Miljøudvalgs forslag til Agendaplan/miljøhandlingsplan 2018-19?  
- Valg til GMU Povl Markussen, Jens Thejsen og Helene Eskildsen blev valgt uden 
   modkandidater  
 
9. Udearealudvalget: 
-   UAUs beretning blev godkendt 
-   Valg til UAU: Anne Tittmann(26)( , Henrik Hansen (25), Jan Dahl (29), Lis Livornese (23) , 
     Gitte Elise Klausen (25) og Victoria Dahl (16 )stillede op.  
     Anne Tittmann, Henrik Hansen, Jan Dahl, Lis Livornese, Gitte Elise Klausen blev valgt  
   
10. Valg til motionsudvalget: Laila Kiss, Merete Larsen, Jan Visler blev valgt. 

11. Valg til træværkstedsudvalg: Peter Kristensen og Keld Nielsen blev valgt 

12. Valg af 1 medlem til cafestyregruppen: Tove Brønden blev valgt  

13. Valg af to beboervalgte revisorer: Henrik Hansen og Britt Gerner blev valgt  
 
14, Eventuelt  Der var ikke noget til dette punkt 
 
15. Oplæsning og godkendelse af beslutningsreferat: Referatet og afstemningstemaerne 
blev oplæst og godkendt 

 
  


