
Beslutningsreferat fra
budgetbeboermøde

den 28. september 2022 kl. 19.00
i beboerhuset Store Torv 7

Der var 24 husstande repræsenteret, i alt 48 stemmer
Hyldetryk nr. 382 var uddelt til mødet
Fra BO-VEST: Danny Stilling (ledende ejendomsmester),

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 henhold til VAs vedtægter.

- Stemmeudvalg: Danny Stilling og Jens Blemmer blev valgt til stemmeudvalg

-  Godkendelse af dagsorden: Dagsordenen blev godkendt, idet pkt. 2 om budget
2023 blev udsat til eks. beboermøde den 26. oktober pga. mgl. uddeling af
budgettet.

-  Godkendelse af revision af forretningsorden:
Den reviderede forretningsorden blev enstemmigt godkendt

2. Budget 2023
Forslag til budget for 2022, herunder beboeraktiviteter, antennebudget og
genplantningsplan blev udsat til den 26. oktober 2022.

3. Brugerregler for ladestandere
Brugerreglerne blev enstemmigt godkendt

4. Revision af kommissorium for Byggeudvalget
Det reviderede kommissorium blev godkendt med flg. tilføjelse:
”Byggeudvalget kan vælge at nedsætte et forretningsudvalg.
Forretningsudvalgets kompetence og opgaver beskrives i et kommissorium og
godkendes af byggeudvalget.” samt en tilføjelse om hensyn til husdyr til
udvalgets opgaver i sidste pind, som så kommer til at lyde sådan:” At der
udvises størst mulige hensyn til de grønne udearealer og husdyrene under
helhedsplanen. ”

5. Indkomne forslag: Der var ikke modtaget nogen indkomne forslag



6. Det grønne Miljøudvalg (GMU):
a. Godkendelse af beretningen

Beretningen blev enstemmigt godkendt
b. Godkendelse af Det Grønne Miljøudvalgs Handleplan for miljø og

klima 2022-23
Det Grønne Miljøudvalgs Handleplan 2022-23 blev enstemmigt
godkendt

c. Valg til GMU
Henrik Hansen, Jens Thejsen og Povl Markussen blev valgt uden
modkandidater

7. Udearealsudvalget (UAU):
a. Godkendelse af beretningen

Udearealsudvalgets beretning blev enstemmigt godkendt
b. Godkendelse af ændring af hegnsregler

Forslaget blev udsat til næste beboermøde
c. Revision af plejeplan

Plejeplanen blev enstemmigt vedtaget med en tilføjelse om, at det skal
fremgå, at fredning af træer er en intern beslutning i Hyldespjældet.

d. Valg til UAU
Flg. blev valgt uden modkandidater Henrik Hansen, Jens Blemmer og
Steen Hansen.

8. Valg til motionsudvalg
Daniel Zakhari, Hjalte Gerlev Christensen, Dan Pedersen
blev valgt uden modkandidater

9. Valg til træværkstedsudvalg
Patrick Wilson og Morten Rude blev valgt uden modkandidater

10. Eventuelt refereres i det fyldestgørende referat
11. Oplæsning og godkendelse af referat
12. Referatet blev oplæst og enstemmigt godkendt




