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Livets gang i Caféen
Vores Café åbner 6. marts
Udlejning af beboerhuset
Ref. ekstaord. beboermøde
Opslagstavlen
HUSK: Beboermøde 4. april
Udvalg og arbejdsgrupper
Udlån af værktøj
Kontaktadresser
Deadline for Hyldepost nr. 383

			
BO-VEST
Stationsparken 37, 2600 Glostrup, www.bo-vest.dk
Åbningstider: Hverdage 10-14 · Torsdag 10-17
mailadresse: bo-vest@bo-vest.dk

88 18 08 80
Fax: 88 18 08 81

Ejendomskontoret		
Storetorv 39, 2620 Albertslund							88 19 02 20
Fax: 88 19 02 23
hyldespjaeldet@bo-vest.dk						
Åbningstider:
Ejendomsleder:
Førstemand:
Kontorassistent:

Hverdage 8:30-9:30 · Tirsdag 17-18
Jesper Handskemager
Nicky Knudsen
Bente Eskildsen

Ved akut hjælp
Kontakt vagtselskabet ved akutte problemer udenfor BO-VESTs åbningstider
											70 25 26 32
Vaskeriets åbningstider: Alle dage 7-22
Hyldecaféens åbningstider:
Tirsdag og torsdag 17-20 Køkkenet lukker 19:30
Genbrugsgårdens åbningstider:
						

Sommertid: Tirsdag 17-18
Hele året: Søndag 14-16

Dansk Kabel TV Kundeservice/support
Mandag-torsdag 9-17 · Fredag 9-16
Åbningstider:

69 12 12 12

Antenneforeningen af 1986:
Betaling, bestillinger og ændringer af TV-pakker og internethastighed 77 99 29 55
YouSee Fejlmelding: Hvis du har købt/lejet ekstra udstyr f.eks. You See boks
70 70 40 40
Åbningstider: Hverdage 8-20 · Weekend/helligdage 10-20
Hyldespjældets hjemmeside:
Her finder du mange nyttige oplysninger fra ejendomskontoret og afdelingsbestyrelsen, aktiviteter i Hyldespjældet, Hyldecaféens menu mv.
Oplysninger om navne, adresser og telefonnumre som figurerer i Hyldepostens
kontaktadresseliste kommer også til at stå på Hyldespjældets hjemmeside:
www.hyldenet.dk
Forsidebillede: Sådan ser Hyldespjældet ud i Pokémon.
Pokemonspillerne ved det. Men gør I andre? Hyldespjældet er et af de bedste steder i
hele Danmark til at spille Pokémon. Derfor har du sikkert også set både store og små
gå rundt i Hyldespjældet spillende på deres mobiltelefon, og på hyldepostens forside
får du et lille blik ind i Pokemonuniverset.
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Ekstraordinært beboermøde
den 14. marts kl. 19.00
i beboerhuset Store Torv
Dagsorden:
1. Formalia, jnf. forretningsorden for beboermødet

2. Godkendelse af afstemningstema vedr. helhedsplanen,
herunder indhold af renoveringen og brug af henlæggelserne

3. Oplæsning og godkendelse af beslutningsreferat

Materiale til beboermødet uddeles i Hyldetryk og lægges på
den digitale hjemmeside senest en uge før beboermødet.
Afstemning sker på den digitale hjemmeside i de efterfølgende
5 dage efter beboermødet.
Alle kan deltage i afstemningen ved at oprette en profil med
Nem-Id
Vel mødt
Afdelingsbestyrelsen
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Nyt fra afdelingsbestyrelsen / Vinie Hansen
Nye medlemmer af byggeudvalget
På det ekstraordinære beboermøde den 6. februar blev der valgt 2 nye medlemmer til
byggeudvalget. Christian Birk Hansen og Janne Storm blev opfordret til at stille op og
blev valgt sammen med Jan Dahl, som i forvejen har været udpeget af afdelingsbestyrelsen.
Vi ser frem til at samarbejde om at få den store renoveringsplan gennemført.

Ekstraordinært beboermøde den 14. marts

På beboermødet bliver indhold og økonomi for helhedsplanen gennemgået, og der skal
tages stilling til det afstemningstema, som fremlægges af byggeudvalget. I de efterfølgende 5 dage sendes afstemningstemaet til digital afstemning, så alle har mulighed for
at være med.
Det kræver bare en profil på hjemmesiden som oprettes med nem-id.

Deltagelse i fraflyttesyn og mangelafhjælpning
Afdelingsbestyrelsen blev bedt om at deltage i et fraflyttesyn af en beboer, som flyttede
internt. Det gør vi gerne for at få mere viden om standarden i fraflytteboligerne. Vel vidende, at hvis vi ønsker at højne standarden, vil det koste på huslejeniveauet. Det skal
i givet fald tages op på det kommende budgetbeboermøde i september. Den 19. april
tager vi punktet op som et tema sammen med driften.

Internet i cafe, vaskeri og motionsrum
På sidste møde i februar godkendte vi, at der etableres internet i vasker café og motionsrum i forbindelse med, at forbindelsen i cafeen forbedres.

Legepladsinspektion
Hvert år bliver legepladserne gennemgået af en autoriseret legepladsinspektør, og vi
modtager en rapport om de ting, der skal gøres noget ved.
Generelt er der en del råd i træværket især ned mod jord. Derudover er der et par rutsjebaner bl.a. ved vaskeriet, hvor firmaet har skønnet, at der er risiko for, at en anoraksnor
kan hænge fast. Driften kontakter de firmaer, som har lavet den store og de mindre legepladser, så der kan ske udbedring af råd og andre væsentlige ting.

Status på overgang til antenneforeningen
Vi har samlet op på de erfaringer, både gode og dårlige, som vi og andre beboere har
oplevet ved overgangen til antenneforeningen. Det har vi samlet i en skrivelse, som er
sendt til Antenneforeningen. Så kan andre forhåbentlig nyde godt af vores erfaringer.
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NYT FRA DRIFTEN
Støvsuger vaskeriet:
Der er opsat en støvsuger i vaskeriet ved siden af tørremaskinerne. Der er monteret
2 slanger. Støvsugeren skal bruges til at rense filtre på alle tørremaskiner. Filtre skal
støvsuges på begge sider for at virker mest effektivt. Det yderste filter tages af for at
komme til det inderste filter, og skal sættes på plads igen efter rensning.
Støvsugeren startes ved at trykke på kontakt på håndtag.
De beboere, som har brugt støvsugerne, siger, at det er nemt og meget bedre end at
bruge kost.

Ny Cafeleder:
Cafestyregruppen har udvalgt en ny Caféleder ud af 17 ansøgere. Det er Joan Henriksen, som er 56 år. Joan har lang erfaring med at lave god mad og styre køkken, samt
erfaring med de administrative rutiner omkring driften af køkken. Joan har arbejdet
som frivillig på Langelandsfestivalen og har en særlig interesse for at sylte. Joan har
et meget behagelig og imødekommende væsen. Joan starter i Cafeen den 26. Februar
2018, og den første dag med mad er den 6. Marts. Joan har engelsk udtale af hendes
fornavn.

Café:
Vi har haft en stor skade i Cafeen. De rør, der forsyner Spjældet med varme, var utætte.
Det har betydet at gulvet i køkkenet har været brudt op, og at der lagt nye fjernvarmerør ind.
Inde i huset er der trukket nye rør til at forsyne toiletter og entre med varme. Det har
medført, at der nu er synlige kobberrør på væggene. Og at der er opsat nye radiatorer
i entré og på toiletter. I forbindelse med rengøring efter denne renovering har vi fået
gulvet ordnet, så det nu fremstår meget flot. Køkkenet fik i samme omgang en ordentlig hovedrengøring, så det står klar, når Caféen åbner.

Beplantning:
Ved trappen op til Galgebakken er der kommet mere lys efter et brombærkrat og nogle
selvsåede popler er blevet fjernet. Der var risiko for at Poplerne kunne knække og være
til fare.
Dyrk fællesskabet på genbrugsgården
Vil du også være med til at passe Grenbrugsgården 2 timer om måneden, så grib
fat i en af klunserne om søndagen på Genbrugsgården eller kontakt Povl Markussen på www.pm@hyldenet.dk- Jo flere jo sjovere.
Redaktionen
5

Spar brændstof og CO2 udledning når du kører bil
De fleste af os kører bil, sådan som vi har lært det i tidernes morgen og altid
har gjort. Men bilerne har ændret sig, og der er kommet større viden om miljøog økonomirigtig bilkørsel. Derfor kan det for mange af os, være en god ide at
ændre lidt på nogle af vores kørevaner, og blive mere bevidste om vores kørsel.
Nutidens biler sparer brændstof ved at motorbremse. Det gør de, fordi de
ikke bruger noget brændstof, når de er i gear, og der ikke bliver
trådt på speederen.
Dvs. at i stedet for at sætte i frigear og så bremse ned, når du
skal stoppe ved et lyskryds, skal du i stedet slippe speederen
og undlade at træde koblingen ned. Når omdrejningerne er
kommet tilpas langt ned, kan du geare ned og igen udnytte, at motoren ikke
bruger brændstof, når du motorbremser.
Du bør, hvis det er muligt, undgå at holde helt stille med bilen. Når
bilen er bremset helt op, kræver det nemlig mere energi, at få den i gang
igen, end hvis den bare er langt nede i fart.
Det er generelt en god ide at holde god afstand til dem, der kører foran dig.
Du undgår dermed hurtige opbremsninger, der koster meget brændstof, og det
er samtidig godt for trafiksikkerheden.
Du bruger omkring 20 % mere brændstof, hvis du kører i et for lavt
gear, da biler generelt bruger mere brændstof i de lavere gear. Undgå
derfor at køre i et lavt gear, hvis det er muligt at køre i et højere.
Hold så vidt muligt en konstant fart, da motoren
suger ekstra meget brændstof, når du bremser eller gasser op.
Høj hastighed koster også på brændstofforbruget. En fart på 130 km i timen
bruger omkring 20 % mere brændstof end en fart på 110 km i timen.
Husk at få tjekket dæktrykket på bilen. Det er desværre de
færreste biler, der kører rundt med det rette dæktryk. Får bilen det
rette dæktryk, kan der typisk spares 5 % på brændstoffet.
Tøm bilen for unødvendige ting, der vejer meget, og dermed
øger brændstofforbruget.
Sluk elruden, hvis den ikke slukker automatisk.
			 							
								 Med venlig hilsen Agenda Centeret
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Udstilling i cafeen
Når cafeen åbner igen den 6. marts vil der være
nye billeder på væggene.
Gitte-Elise Klausen udstiller nemlig nogle af
sine billeder.
Temaet er blomster og Hyldespjældets røde
farve vil afspejles i nogle af billederne

Vi holder ferniering
søndag den 11/3 kl 14-16
Alle er velkomne
Venlig hilsen
Cafestyregruppen

Læs her hvor Gitte Elise selv fortæller om sine billeder.:
Den første sommer jeg boede i Hyldespjældet var
jeg også på mit første malerkursus, det var tilbage
i 1989.Men det er først de seneste 5-6 år jeghar
malet for alvor med akryl på lærred. I denne periode har jeg samtidig brugt mine sommerferier
på kurser rundt om i Danmark på forskellige højskoler.
Naturen og dens farver har altid inspireret mig og
er med til skabe motiver i hovedparten af mine billeder.
Du er velkommen til at tage et kig på min hjemmeside:www.farvens-magi.dk
Hilsen Gitte Elise

På beboermødet i februar blev byggeudvalget udvidet med Janne Storm og
Christian Birk Hansen

Redaktionen
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Vores restaffald har været under lup…
GMU har sammen med Albertslund kommune og Agendacenteret eftersorteret
en af vores nedgravede beholdere med restaffald. Formålet var at finde ud af,
hvor gode vi er til sortere vores affald. I GMU var vi desuden også interesserede
i, om der er sket en forbedring i forhold til sidste år, hvor vi også eftersorterede
en nedgravet beholder med restaffald.
Posen i den nedgravede beholder blev tømt ud på en stor presenning på Genbrugsgården og så gik vi ellers i gang. Synet, der mødte os var meget positivt.
Stort set alle poserne havde knuder på. Poserne blev flået op og alt blev sorteret
og vejet.

Dejligt at se, at der var knuder på stort set alle poser

Alt for meget mad går til spilde
Desværre var resultatet ikke så positivt som vi i GMU havde håbet på. Vi fandt
hele 36 % madaffald! Det var f.eks. pålæg i plastbakker, brød i poser og müsli i
poser, vi tømte ud. Men også mad, der ikke var spist op.
Sidste år var der 31 % madaffald, så det går den gale vej.
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Plastik fandt vi også meget af. Plastik fylder rigtig meget, men vejer ikke så
meget. Alligevel var der vægtmæssigt 8 % plast i restaffaldet. Det er en anelse
dårlige end sidste år, hvor der var 7 %.

Alt affaldet blev møjsommeligt sorteret ud og vejet
Tilgengæld var der ikke så meget karton, papir, glas eller metal. Det er vi stadig
rigtig gode til at få sorteret ud. Elektronik så vi intet af og farligt affald så vi kun
lidt. Det var 2 spraydåser, en smule medicinrester og nogle neglelak. Men ingen
batterier eller andet farligt affald.

Halvdelen af restaffaldet kan genbruges
Alt i alt kunne halvdelen af restaffaldet sorteres til genanvendelse! Ud over at det
er et kæmpe spild af ressourcer og næringsstoffer, har det også betydning for
økonomien. Det er dyrt at sende så meget affald til forbrænding.
Konklusionen på eftersorteringen er, at vi bliver nødt til, at blive bedre til at sortere madaffald og plast.
Mvh GMU
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BANKO i Cafeen – 2018

Søndag d. 18. marts
Søndag d. 8. april
Søndag d. 6. maj
Søndag d. 10. juni
Spillet starter kl. 14:00
Cafeen åbner kl. 13:30
Plader koster 10 kr. stk., og er gyldige til alle 6 spil.
Vi spiller om éen række, to rækker, samt fuld plade, i hvert spil.
Der serveres gratis kaffe & the.
Øl & sodavand kan købes, til de normale Cafe-priser.
Vel mødt
Victoria & Deano.
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Livets gang i Caféen
Cafeen åbner igen den 6. marts med ny cafeleder Joan Henriksen
Vi er glade for at byde velkommen til Joan
som ny cafeleder i Hyldecafeen. Joan har
mange års erfaring inden for madlavning, ernæring og kostplanlægning. Og bl.a deltaget
som frivillig på Langelandsfestivalen gennem
en årrække.
Vi har bedt Joan selv præsentere sig yderligere, og vi ser frem til et godt samarbejde og
udvikling af vores cafe.
Vi ses den 6. marts
Joan skriver: Jeg er oprindelig uddannet køkkenleder og har igennem mange år arbejdet
inden for kantine branchen og specielt i kantiner med fokus på økologi og bæredygtighed.
Som tidligere leder i en af Zoologisk Haves
restauranter varetog jeg opgaver lige fra
madproduktion, oplæring af sæsonarbejdere
samt juletræspyntning og selvfølgelig daglig
kontakt til Havens glade gæster. Madlavning
er både mit arbejde, men også min hobby. Og
jeg vil altid være åben over for forslag og input til menuer i jeres cafe. Jeg glæder mig til
at starte og håber på en godt samarbejde.

Vi ses forhåbentlig på første åbningsdag
tirsdag d. 6 marts.
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Marts
DATO

KØDRET

VEGETAR

SUPPE

KAGE

Tirsdag d. 6/3

Lasagne med bl.
Salat og madbrød

Bagt hokkaido med Thaisuppe med Citron/
stegt kål og syltede kalkun og brød birkes
tomater/løg

Torsdag d. 8/3

Frikadeller med
stuvede hvidkål og
kartofler og surt

Daal … Linsegryde
med brød

Græskarsuppe
med brød

Kæmpe
cookies

Tirsdag d. 13/3

Helstegt kylling
med ristede
rodfrugter,
skysauce

Selleribøf med
vinterslaw
og picklede
grøntsager

Kartoffelsuppe
med croutoner

Gulrodskage

Torsdag d. 15/3

Carne con chilli
med ris majschip
ærtepure og
cremefraiche

Kikærter i spicy
tomat med
perlebygsalat

Gulreodssuppe Kanel snegl
med grønkål
gremolata

Tirsdag d. 20/3

Let sprængt
kalkuncuvette med
stuvede grønkål
og ristede små
kartofler

Kartoffelpizza med
rød spidskål salat

Rodfrugter
suppe med
persillepesto

Kæmpe
cookie

Torsdag d. 22/3

Paprikagryde med
mos og kål salat

Vegansk chilli
med majschips og
ærtepure

Minestrone
med madbrød

Chokoladekage

Tirsdag den 27/3

Påskeferie

Torsdag den 29/3 Påskeferie
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April
DAT0

KØDRET

VEGETAR

SUPPE

Tirsdag d. 3/4

Kyllingebryst med
pasta/pesto og
grillede grønt

Bagt bønnepure
Tyrkisk
med sweet potatos oksekødsuppe
og salsa verde
med brød
grønkål gremolata

Torsdag d. 5/4
Ekstra burger
20,-

Byg en burger
Syltede rødløg,
coleslaw, agurk,
tomat, salat, mayo,
chilli mayo og ovn
fritter

Byg en veggi
Kartoffel/
burger. Samme
porresuppe
tilbehør + hummus med bacon

KAGE

Menuplan for resten af april kan ses på
www.hyldenet.dk fra sidst i marts

Priser gæster:

Priser Hyldeboere:

Voksne: 51 kroner
Børn 7-14 :30 kroner
Børn 3-6: 20 kroner

Voksne: 43 kroner
Børn 7-14: 20 kroner
Børn 3-6: 10 kroner

Suppe m/ brød:
16 kroner
m/ genopfyldning
20 kroner
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Udlejning af beboerhuset ”Spjældet”
Udlejning af Beboerhuset aftales med Ejendomskontoret i åbningstiden
ved personlig henvendelse.
Pris for leje af Beboerhuset:
En dag: Kr. 750 (betales v/booking)
To dage:
Kr. 1100 (betales v/booking)
Depositum: Kr. 1000 (betales ved nøgleafhentning)
Børnefødselsdag og interne grupper: betales kr. 750 i depositum.
Der er mulighed for at leje:
Musikanlæg: Pris kr.100 for 1 dag. Kr.150 for 2 dage (betales ved booking)
Depositum: Kr.1000 (betales ved nøgleafhentning)
Grill-leje: Kr. 100.
OBS: Når både musikanlæg og lokaler lejes er depositum kr. 2000.
Børnefødselsdage
Ved lån af lokalerne til børnefødselsdage skal der gøres rent efter festen.
Hvis dette ikke sker, vil prisen for rengøring kr. 355 automatisk blive fratrukket
depositummet.
Børnefødselsdage, hvor fødselaren er under 13 år låner Beboerhuset gratis.
OBS!
Interne grupper i Hyldespjældet kan låne Beboerhuset gratis.
Beboere kan ved bisættelser låne beboerhuset gratis.
Dog betales et depositum på kr. 750.Rengøring
Der er i lejen inkluderet 2 timers rengøring, men ikke oprydning.
Lejeren skal aflevere lokalerne i pæn stand. Bordene skal stilles rigtigt på
plads (der er en oversigt i køkkenet).
Hvis man lejer Beboerhuset en fredag, er det først fra kl. 14.00 og Beboerhuset skal forlades senest kl. 10.00 den efterfølgende dag.
Den næste lejer har først caféen fra kl.12 (dette af hensyn til rengøringen).

Vidste du, at man kan låne Beboerhuset gratis om søndagen i 4 timer.
Henvendelse på ejendomskontoret i åbningstiden
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Referat fra det ekstraordinære budgetbeboermøde
d. 6. februar 2018 kl. 19.00
Tilstede var 25 hustande (50 stemmer)
Per Zoffmann fra afdelingsbestyrelsen bød velkommen. En speciel velkomst var der, til
Projektleder Christian Lind fra BO-VESTs byggeafdeling og Marianne Nimb, kommunikationsmedarbejder i BO-VEST og Merete Hjort Rasmussen fra COWI.

1. Formalia
Valg af mødeleder: Afdelingsbestyrelsen foreslog Vinie Hansen fra afdelingsbestyrelsen, som blev valgt uden modkandidat.
Valg af referenter: Afdelingsbestyrelsen foreslog Henning Larsen fra afdelingsbestyrelsen, til det fyldestgørende referat, som blev valgt uden modkandidat. Som referent
til beslutningsreferatet foreslog afdelingsbestyrelsen Ejendomsleder Jesper Handskemager, som blev valgt uden modkandidat.
Rettidigt indkaldt: Dirigenten konstaterede beboermødets lovlighed og beslutningsdygtighed i henhold til VAs vedtægter. Selv indkaldelsen var nævnt
i Hyldeposten, som blev uddelt mellem jul og nytår 2017. Indkaldelsen og
dagsorden fremgik af Hyldetryk nr. 357, som var blevet husstandsomdelt d.
28. januar 2018, sammen med det øvrige materiale.
Valg af stemmeudvalg: Vinie Hansen, Jørgen Lou og Per Zoffmann blev valgt.
Godkendelse af dagsorden: Dirigenten oplæste dagsordenen som blev enstemmigt
godkendt.
Forretningsordenen for det digitale beboerdemokrati: Forretningsordenen blev enstemmigt godkendt.

2. Status på fugt- og skummelundersøgelserne
Merete Hjort Rasmussen gav en grundig orientering om indeklimaet i Hyldespjældet,
ud fra det husstandsomdelte materiale.
Historikken, herunder 2 store undersøgelser der er foretaget.
På beboermødet, blev der fremvist billedmateriale fra de forskellige undersøgelser i forskellige boliger.
De mange undersøgelser fremviste, at der ikke er sundhedsmæssige risiko fra terrændæk og gulve.
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Ud fra de forskellige fugtbelastningsklasser, så ligger Hyldespjældet på fugtbelastningsklasse 3, hvilket indikerer, at beboerne i Hyldespjældet faktisk
er
rigtige
gode til at lufte ud og i det hele taget, passer godt på deres boliger.
Hvad angår døre og vinduer, så er de både i dårlig stand og utætte.
Hyldespjældet har mange overflader i forhold til andre boliger, det betyder, at der er
større chance for at disse overflader bliver afkølet og dermed medfører lavere overfladetemperaturer.
De forbedringer, der kan forventes i renoveringerne, er at der bliver mindre træk og
kuldeproblemer fra vinduer og døre.
Forbedringen af tagisoleringen vil fjerne kulden fra lofterne i tagetagerne.

Herefter var der en række spørgsmål fra beboerne:
Spørgsmål om de vandrette fuger?
Svar: Det kan man ikke gøre noget ved, kun hvis man laver en udvendig efterisolering,
som landsbyggefonden ikke dækker.
Der blev stillet spørgsmål til omfangsdræn og vandspejl, hvor dette findes?
Svar: Omgangsdræn findes langs soklerne, og der findes ikke problemer med vandspejl.
Der blev stillet spørgsmål om det hjælper at vaske væggene, hvis man f.eks. har
mistanke om skjult skimmel i væggene?
Svar: Der er ikke skimmel i væggene men på ydersiden. Når dette vaskes ned, vil målingerne vise mindre skimmel, men det risikerer at komme igen.
Der blev stillet spørgsmål omkring ”Gate 21 boligen” (Suderlængen 4), hvor en
del af boligen blev totalisoleret.
Svar: Isoleringen medførte, at kuldeproblemerne forsvandt.
Der var flere beboere, som stillede spørgsmål til, hvordan indeklimaet forbedres
med renoveringen?
Svar: Skimmelsanering og udskiftning af gulve i entreen, ny tæt hoveddør samt nyt tag
med bedre isolering sammen med nye vinduer vil medvirke til en forbedring af indeklimaet. Desuden renoveres og udskiftes dræn og stikledninger, som er utætte og opfugter
sokler.
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Det er Landsbyggefondens opfattelse, med den helhedsplan der foreligger (som landsbyggefonden dækker), vil være nok til at sikre boligernes indeklima.
En beboer var bekymret over de sundhedsmæssige
problemer med skimmel, og spurgte om en affugter
kunne hjælpe og om afdelingen ville købe nogle ind
som beboerne kunne låne.
Svar: Højere temperaturer vil hjælpe og hurtig afvaskning.
Vinie Hansen sagde, at beboerne med skimmelproblemer skal henvendte sig til Ejendomskontoret og få driften ned og kigge på de enkelte rum.

3. Godkendelse af forslag til kommissorium for byggeudvalget
Povl Markussen fremlagde forslaget til nyt Kommissorium, som beskriver byggeudvalgets arbejde og sammensætning. Før i tiden var byggeudvalget udpeget af afdelingsbestyrelsen, med det fremlagte forslag vil byggeudvalget referere direkte til beboermødet, og derudover vil byggeudvalget blive udvidet med 3 nye medlemmer valgt på
beboermødet.
Der blev stillet forslag til en tilføjelse til 3. pind i kommissoriumsforslaget, hvor der
blev sat fokus på indeklimaet.
Tilføjelse (til 3. pind): - der findes optimale energi-, miljø- og indeklimamæssige løsninger på de tekniske problemer.
Kommissoriumet blev, med den forslåede tilføjelse,
enstemmigt vedtaget.

4. Valg af 3 medlemmer til byggeudvalget
Følgende k andidater blev foreslået:
Christian Birk Hansen
Janne Storm
Jan Dahl
De 3 kandidater blev valgt uden modkandidater

5. Oplæsning og godkendelse af beslutningsreferat:
Beslutningsreferatet blev oplæst og enstemmigt godkendt
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Have, dome- og lammesæsonen står for døren, Kunne du tænke dig at være
med, skal du skrive dig på ventelisten - og derfra gælder "først til mølle" princippet.
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Kontaktadresser
Afdelingsbestyrelsen
FU			
Vinie Hansen			
Tømmerstræde 3
40 22 78 90
FU			Sif Enevold				Væverlængen 4		31 45 67 47
Medl.			
Henning Larsen			
Torvelængerne 11
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			Jørgen Lou				Færgeslippen 1		26 20 32 03
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Per Zoffmann			
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Revisor		
Britt Gerner			
Pugestræde 11		
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Hyldeposten

Redaktion:		
Lone Rohr Kristensen		
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Povl Markussen			
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Aktivhuset
Booking af lokaler (møder & lign.)
Victoria Dahl, Storetorv 5, tlf.: 60737666
Tøj & bogbytteboden

Søndag kl. 12:30 til 14:00
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Redaktionen ønsker alle en rigtig god påske
Afleveringsfrist til næste nummer

18. April 2018
Indlæg sendes til: pm@hyldenet.dk

