
Beslutningsreferat fra
Beboermøde den 30. marts 2022

i beboerhuset, Store Torv 7
Der var 18 husstande repræsenteret, i alt 36 stemmer

Fra BO-VEST deltog Driftschef Kim Milton Eggers og ejendomsmester Danny Stilling

Hyldetryk nr. 380 var uddelt til mødet

1. Formalia
-  Valg af mødeleder: Povl Markussen blev valgt
-  Valg af referenter: Henning Larsen blev valgt til det fyldestgørende referat

og Vinie Hansen til beslutningsreferat
-  Rettidigt indkaldt: Povl Markussen konstaterede beboermødets lovlighed og

beslutningsdygtighed i henhold til VAs vedtægter
-  Stemmeudvalg: Der blev ikke valgt stemmeudvalg
-  Godkendelse af dagsorden: Dagsordenen blev godkendt
-  Godkendelse af forretningsorden: Forretningsordenen blev godkendt

2. Regnskab 2021
Det samlede driftsregnskab blev enstemmigt godkendt, herunder regnskab for beboeraktiviteter,
cafe og udlejning.

3. Etablering af el-ladestandere, Povl Markussen fremlagde forslaget om etablering af 5
ladestandere med 20 ladere og en huslejekonsekvens på 0,3%. Forslaget blev godkendt, idet 2
stemmer undlod at stemme.

4. Udendørs bogskab, Vinie Hansen fremlagde forslaget, som blev enstemmigt godkendt.

5. Indkomne forslag:
5.1 Asfaltering af Længernes p-plads, der var enighed om, at der ikke skal ske en større
renovering eller asfaltering, før helhedsplanen er gennemført. Afdelingsbestyrelsen ser på en
mindre opretning sammen med driften i den kommende tid.

6. Beretninger:
6.1 Afdelingsbestyrelsens beretning blev enstemmigt godkendt
6.2 Cafestyregruppens beretning blev enstemmigt godkendt
6.3 Skulpturudvalgets beretning blev enstemmigt godkendt

7. Afdelingsbestyrelsens arbejdsprogram 2022, blev enstemmigt godkendt.
8. Valg af 2 medlemmer og 3 suppleanter til afdelingsbestyrelsen, Sif Enevold og Henning
Larsen blev genvalgt til afdelingsbestyrelsen, og Peter Christensen, Vibeke Lange og Laila Kiss
blev genvalgt som suppleanter.
9. Valg af 4 medlemmer til cafestyregruppen, Lisbeth Wilson, Charlotte Cornelius, Vibeke Lange
og Liv Simonsen blev genvalgt til cafestyregruppen
10. Valg af 2 medlemmer til skulpturudvalget, Britt Gerner og Anne Tittmann blev genvalgt til
skulpturudvalget
11. Valg af 2 interne revisorer, Henrik Hansen blev genvalgt.
12. Valg af 2 redaktører til hyldenet.dk, Henrik Hansen og Sif Enevold blev genvalgt.
13. Valg af 2 redaktører til Hyldeposten, Povl Markussen og Lone Christensen blev genvalgt.
14. Valg af 1 medlem og 1 suppleant til Albertslund Brugergruppen, Povl Markussen blev



genvalgt som medlem, og Henrik Hansen blev genvalgt som suppleant.
15. Vinie Hansen orienterede om VAs generalforsamling den 17. maj 2022
16. Eventuelt
Vinie Hansen orienterede om VAs 75 års jubilæum den 25 juni, hvor der inviteres til at besøge VAs
forskellige afdelinger.
Povl Markussen orienterede om arbejdet med Verdensmålene i Hyldespjældet.
17. Oplæsning og godkendelse af
Referatet blev oplæst og enstemmigt godkendt


