
 

 

Beslutningsreferat fra Beboermøde den 21. marts 2017 kl. 19.30 i beboerhuset 
Der var repræsentation fra 31 husstande                                                          Hyldetryk nr. 352  
 
1.    Formalia:  
Valg af mødeleder: Ole Kristensen blev valgt  
Valg af referenter: Henning Larsen blev valgt til det fyldestgørende referat og Vinie Hansen til 
beslutningsreferat  
Beboermødets lovlige indkaldelse: Ole Kristensen konstaterede beboermødets lovlighed og 
beslutningsdygtighed i henhold til VAs vedtægter.  
Stemmeudvalg: Tove Brønden og Anne Tittmann blev valgt  
Godkendelse af dagsorden: Dagsordenen blev godkendt  
Godkendelse af forretningsorden: Forretningsordenen blev godkendt  
2. Status på helhedsplanen: Ejendomsleder Jesper Handskemager gav en status på arbejdet med 
helhedsplanen, herunder skimmelundersøgelsen. 
3. Regnskab 2016: Det samlede driftsregnskab blev godkendt, herunder cafe- og udlejning, 
beboeraktiviteter og afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb, idet der var 6 stemmer som undlod at 
stemme. 
4. Indkomne forslag fra motionsudvalget:  
A: Ændring af åbningstider:  
Ændringsforslag til at åbne kl. 7 og lukke kl. 20 fik 31 stemmer for. 
Motionsudvalgets forslag om at åbne kl. 7 og lukke kl. 21 fik 16 stemmer for. Dermed er den nye 
lukketid kl. 20. 
Beboermødet opfordrede motionsudvalget til sammen med driften at få udarbejdet et forslag til 
lydisolering af rummet til beboermødet i september 2017. 
Beboermødet opfordrede også motionsudvalget til at arbejde videre med et tidsrum som 
udelukkende er for ældre 
B. Motionsmaskiner: Beboermødet godkendte forslag om at bruge kr. 60.000 til  nye maskiner, 
idet 10 undlod at stemme. 
C. Tv-overvågning: Beboermødet godkendte forslag om Tv-overvågning til kr. 12.000 med 2 
stemmer imod og 2 undlod at stemme. 
5. Digitalt beboerdemokrati: 
- Ændringsforslag om at personvalg også sendes til digital afstemning blev ikke godkendt, idet der 
   kun var 8 stemmer for 
- Den reviderede forretningsorden blev godtkendt, idet 4 undlod at stemme 
 -Beboermødet godkendte budget på ml. kr. 10-15.000, idet 2 undlod at stemme 
6. Forslag til udskiftning af vaskeri: Beboermødet godkendte udvalgets forslag til udskiftning af 
 vaskeri, idet delforslagene om 
- At der skal bruges kr. 150.000 ekstra til varmepumpe, blev enstemmigt vedtaget 
- At vaskeriet skal indrettes som attraktivt opholdsrum, blev vedtaget, idet der var 10 stemmer imod 
- At der skal kunne ske reservation 15 min. frem i tiden af tørre- og vaskemaskiner, blev vedtaget 
idet der var 2 stemmer imod og 2 der undlod at stemme. 
7. Forslag til etablering af flere p-pladser: Forslaget om etablering af 43 p-pladser til en udgift på 
kr. 798.000 blev godkendt idet 2 undlod at stemme.  
8. Orientering om økonomi for leje af carporte: Ejendomsleder Jesper Handskemager 
orienterede om økonomien ifm. udlejning af carporte. 
9. Beretninger:  
- Afdelingsbestyrelsens beretning blev enstemmigt godkendt.  
- Cafestyregruppns beretning blev enstemmigt godkendt.  
- Skulpturudvalgets beretning blev enstemmigt godkendt. 



 

- Husdyrudvalgets beretning blev enstemmigt godkendt.  
  
 10. Afdelingsbestyrelsens arbejdsprogram 2017-18: Arbejdsprogrammet blev enstemmigt 
godkendt.  
 11. Valg til afdelingsbestyrelse: Per Zoffmann Jessen, Jørgen Lou og Vinie Hansen blev genvalgt 
til afdelingsbestyrelsen og Laila Kiss og Peter Kristensen blev genvalgt som suppleanter.                                                           
12. Valg til cafestyregruppe: Miriam Holst og Charlotte Cornelius blev genvalgt og Nina Rytter 
blev nyvalgt.  
13. Valg til skulpturudvalg: Jan Dahl, Britt Gerner, Jørgen Lou, Gitte Krogsgaard, Ole Kristensen 
blev genvalgt. 
14. Valg til Husdyrudvalget: Marianne Bahl, Anne-Merete Larsen og Tove Schouw blev genvalgt. 
15. Valg af to interne revisorer: Ole Kristensen blev genvalgt og  Brit Gerner blev nyvalgt. 
16.Valg til Hyldepostens redaktion: Povl Markussen og Lone Rohr Kristensen blev valgt. 
17. Valg til Albertslund Brugergruppe: Povl Markussen blev valgt som medlem og Helene 
Eskildsen som suppleant  
18. VA’s generalforsamling den 23. maj 2017:Vinie Hansen orienterede.  
19. Oplæsning og godkendelse af beslutningsreferat: Referatet blev oplæst og godkendt  
20. Eventuelt  
  
Flere oplysninger fra beboermødet kan læses i det fyldestgørende referat.                                             


