
Beslutningsreferat fra 
Beboermøde den 27. marts 2019  

i beboerhuset, Store Torv 7 
  
 35 husstande var repræsenteret                              Hyldetryk nr. 361 

1.Formalia  

• Valg af mødeleder: Per Larsen, VAs bestyrelse,  blev valgt 

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

• Rettidigt indkaldt: Per Larsen konstaterede beboermødets lovlighed og 
beslutningsdygtighed i henholdning til VAs vedtægter.  

• Stemmeudvalg:   Janne Storm og Jan Visler blev valgt 

• Godkendelse af dagsorden: Dagsordenen blev godkendt, idet pkt.8 om Udskiftning 
af skure og indkommet forslag pkt. 10.1 Udskiftning af skurtage blev flyttet til nyt 
pkt. 5 og behandles sammen og pkt. 6 Et udspecificeret budget behandles sammen 
med indkommet forslag pkt. 10.3 Specificeret budgetlægning. Et forslag fra Keld 
Nielsen om mulighed for at opføre mindre skure var ved en fejl ikke blevet omdelt i 
Hyldetryk, men behandles under punktet om skure. 

• Godkendelse af forretningsorden: Forretningsordenen blev godkendt 

2. Orientering om Landsbyggefondens godkendelse af skema A: Projektleder 
Kristian Overby fortalte, at LBF har godkendt skema A og orienterede om tidsplanen og det videre 
arbejde. 

3. Fælles materialegård og ejendomskontor med Galgebakken: 

Beboermødet besluttede at udsætte behandlingen til et senere beboermødeermøde. 

4. Regnskab 2018 
Det samlede driftsregnskab blev enstemmigt godkendt med 2 der undlader, herunder 
cafe- og udlejning, beboeraktiviteter, rådighedsbeløb og skulpturudvalget. 

5. Udskiftning af skure 

Afstemningstema: Godkender du, at der afsættes 15.3 mio. på langtidsbudgettet til 
renovering af skurene i 2023 og 2024 uden huslejestigning på budgetbeboermødet i 
september 2019, og at der nedsættes et udvalg ifm. helhedsplanen, som fremlægger 
det endelige forslag på et senere beboermøde, der ser på størrelse, lys, tagbelægning, 
tilvalg mm. 

Afstemningstemaet blev godkendt med 2 imod og 6 der undlader 



 

6. Orientering om tårnet: Povl Markussen fortalte om den seneste udvikling og den nye 
forventede tidsplan. 

Herefter blev resten af dagsordenen udsat til det ekstraordinære beboermøde den 2. april kl. 20. 

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


