
VA – Afdeling 10, Hyldespjældet, Store Torv 39, mail n60@bo-vest.dk 
 

Referat fra  
Afdelingsbestyrelsesmøde 
torsdag den 10. september 2020 

 
 

Deltagere: 
Afdelingsbestyrelsen (AB): Per Zoffmann (PZ), Vinie Hansen (VH),  
Sif Enevold (SE), Henning Larsen (HL), Betina Lauruhn (BL), 
Peter Kristensen (PK), Vibeke Lange (VL), Jan Visler (JV) 
 
BO-VEST: Kim Milton (KM driftschef) 
 
Afbud: Per Zoffmann, Henning Larsen, Jan Visler 
 
Dirigent: Sif Enevold 
Referent: Vinie Hansen 
 

1. Godkendelse af dagsordenen: Godkendt uden ændringer 
2.  Post: Postlisten blev taget til efterretning 
3.  Udvalgsreferater:  

● Afdelingsbestyrelsen den 18. august, udsendt af HL  
● Eks. beboermøde, uddybende referat den 26. august 2020 
● Cafestyregruppen den 12. august 2020 
● Udearealudvalget den 18. august 2020 
● Det Grønne Miljøudvalg den 24. august 2020 
● Klunsermøde den 1. september 2020 

Referaterne blev taget til efterretning, og det blev bemærket, at der mangler referater 
fra byggemøderne. FU følger op på det. 
Desuden blev det besluttet, at VH tager spørgsmålet om vedligeholdelse af for-og 
bagbede op med driften. 

4. Evaluering af beboermødet den 26. august, herunder: 
- Afstemningsresultatet: Afdelingsbestyrelsens indstilling vedr. fortsættelse af      

det digitale beboerdemokrati blev vedtaget med 47 stemmer for, 15 imod og            
2 blanke 

- Revision af forretningsorden: Revisionen blev godkendt med en enkelt         
tilføjelse. Den fremlægges på beboermødet til godkendelse af SE. 

5. Planlægning af beboermødet den 17. september: 
- Forslag om ombygning af erhvervsdelen i de 6 boliger på Storetorv:           

Forslaget blev gennemgået, og VH fremlægger på beboermødet.  
- Ansøgning fra seniorklubben: Der er indkommet en ansøgning fra den          

nydannede seniorklub til beboermødet på 5000 kr. for 2021. 



- Praktiske ting: BL køber kage, alle møder til hjælp med opstilling ift.            
restriktionerne ift. Corona kl. 18,30. Da det er en cafeaften, starter           
beboermødet først kl. 19.30.  

SE er dirigent, VH tager beslutningsreferatet og HL det fyldestgørende referat. 
6. Ansøgning fra seniorklubben på 500 kr.: Ansøgningen blev bevilget. 
7. Indkøb af trækvogne mm. til genbrugsgården, ca. 20.000 kr.: Ansøgningen          

blev bevilget og finansieres over den almindelige drift.  
8. Indkøb af babygynge: BL havde et forslag, som blev godkendt. Den opsættes            

på Torveslippernes legeplads. 
9. Planlægning af temamøde for frivillige: Den 14. november blev godkendt.          

Temaet bliver Verdensmålene, og dagen planlægges af Det Grønne         
Miljøudvalg. VH sørger for invitationer til de frivillige og indlæg til HP. 

10.Opfølgning på udbud af de grønne områder: KM havde fremsendt          
udbudsmaterialet, som er udarbejdet af en ekstern rådgiver i samarbejde med           
driften og UAU. AB havde nogle spørgsmål til indholdet og budgettet, som VH             
sender til KM. 

11.Situationen på Storetorv, herunder henvendelse fra beboer, som var besvaret          
af VH. AB fremlægger et forslag på beboermødet om at undersøge           
mulighederne for at ombygge og nedlægge erhverslejemålene på Store Torv. 

12.Kommende møder: 
- Fordeling af driftens opgaver  
- Evaluering af FaceBook  
- Opfølgning på beboermøde den 9. juni, herunder:  

- Parkeringsudvalget: venteliste carporte, opmærkning af skilte ift. 
kommunen/brandveje, regler og placering af pinde på p-pladser, 
informationsskiltning og parkering foran affaldsbeholdere 
- Trafikudvalget: opfølgning på notatets aktiviteter samt spejle ved 
Mesterslippen, brug af rumlestriber, midterstribe ved motionsrum 

- Temamøde TV/Antenneforening af 1986, Dansk KabelTV 
- Opfølgning på tilbud på ny legeplads ved cafeen fra Hampus 
- Nyindflyttermateriale 

 
13.Kommende afdelingsbestyrelses- og beboermøder 

● AB-møde den 20. oktober 
● AB-møde den 19. november 
● AB-møde den 15. december 
● AB-møde den 19. januar 
● AB-møde den 16. februar 
● AB-møde den 2. marts 
● AB-møde den 15. april (konstituering) 
● Beboermøde den 17. september 
● Regnskabsbeboermøde den 24. marts 2021 

 
14.Orientering fra udvalg mm. 

BL orienterede om, at skulpturudvalget har opsat en ny skulptur på græsarealet 



mellem Bryggerlængen og Tømmerstræde. 
15.Kommende øvrige møder/arrangementer/konferencer 

- VAs generalforsamling den 16. september 
16. Eventuelt 

 
Postliste pr. 6. september 2020 
Biltælling af 21. august 2020 
Invitation til info-møde HOFOR den 28. september 2020 
 


