
 

 

Beslutningsreferat fra 

Beboermøde den 4. april 2018 

i beboerhuset, Store Torv 7 
  

    22 husstande var repræsenteret                              Hyldetryk nr. 358 

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:  Janne Storm og  Christian Birk Hansen 

 blev valgt 

 Godkendelse af dagsorden: Dagsordenen blev godkendt 

 Godkendelse af forretningsorden: Forretningsordenen blev godkendt 

2. Regnskab 2017 
Det samlede driftsregnskab blev godkendt med 40 stemmer for, ingen imod og 4 undlod, herunder 

cafe- og udlejning, beboeraktiviteter, rådighedsbeløb og skulpturudvalget. 

3. Indkomne forslag 

- Brug af nuværende keramikværksted til malerværksted 

Afstemningsstema: Godkender du, at det nuværende keramikværksted også anvendes til         

malerværksted? 

Afstemningstemaet blev enstemmigt godkendt og sendes til digital afstemning. 

4. Orientering fra trafikudvalget 
Orienteringen blev taget til efterretning 

 

5. Beretninger 
  Afdelingsbestyrelsens beretning blev enstemmigt godkendt 

  Cafestyregruppns beretning blev enstemmigt godkendt 

  Skulpturudvalgets beretning blev godkendt med 42 stemmer for, ingen imod, 2 undlader 

  Husdyrudvalgets beretning blev enstemmigt godkendt 

 

 
6. Valg af to redaktører til hyldenet.dk 



- Kommissoriet blev enstemmigt vedtaget 
- Henrik Hansen og Christian Birk Hansen blev valgt som redaktører for hyldenet.dk 

 

 
7. Afdelingsbestyrelsens arbejdsprogram 2018-19 
Afstemningstema: Godkender du afdelingsbestyrelsens forslag til arbejdsprogram? 

Afstemningstemaet blev enstemmigt 

godkendt med en tilføjelse om, at afdelingsbestyrelsen undersøger muligheder for indvendig 

isolering og forelægge evt. forslag sammen med budget 2019 og sendes til digital afstemning. 

 

8. Valg til afdelingsbestyrelse 
Sif Enevold og Henning Larsen blev valgt som medlemmer af afdelingsbestyrelsen. 
Antallet af suppleanter blev udviddet fra 2 til tre og Peter Kristensen, Laila Kiss og Vibeke Lange 

blev valgt som suppleanter.     
                                          

9. Valg til cafestyregruppe 

Miriam Holst, Charlotte Cornelius, Mette Morsing og Lilian Henriksen blev valgt 

10.Valg til skulpturudvalg 

Jan Dahl, Lis Livornese, Jens Thejsen, Per Zoffmann og Anne Tittmann blev valgt. 

11.Valg til Husdyrudvalget 
Anne-Merete Larsen, Vibeke Lange og Laila Kiss  blev valgt 
 

12. Valg af to interne revisorer 
 Anne Tittmann og Gitte Elise Klausen? blev valgt 
 

13. Valg til Hyldepostens redaktion 
Povl Markussen og Lone Rohr Kristensen blev valgt 
 

14. Valg til Albertslund Brugergruppe 

Povl Markussen blev valgt som medlem og Helene Eskildsen som suppleant 
 

15. VA’s generalforsamling den 24. maj 2018 
Vinie Hansen orienterede 

 
16. Oplæsning og godkendelse af beslutningsreferat    
Referatet blev oplæst og enstemmigt godkendt 

 
17. Eventuelt 

                                           


