
 
 

Beslutningsreferat fra 
Beboermøde den 5. september 2016 kl. 19.00 

i beboerhuset, Store Torv 7 
  
    25 husstande var repræsenteret                              Hyldetryk nr. 349 

 

 

 

1. Formalia: 

�  Valg af mødeleder: Ole Kristensen blev valgt 

�  Valg af referenter:  Julie Hindkjær fra BO-VEST blev valgt til det fyldestgørende 
referat og Vinie Hansen til beslutningsreferat 

�  Rettidigt indkaldt: Ole Kristensen konstaterede beboermødets lovlighed og 
beslutningsdygtighed i henholdning til VAs vedtægter. 

�  Stemmeudvalg:  Jesper Handskemager og  Keld Nielsen blev valgt 

�  Godkendelse af dagsorden: Dagsordenen blev godkendt idet punkt 5 Indkomne 
forslag blev rykket op som punkt 3. 

2. Status på helhedsplanen:  Christian Lind fra BYG, BO-VEST gav en status på arbejdet 
med helhedsplanen. 

     3. Budget 2017 
Det samlede driftsbudget for 2017 blev enstemmigt godkendt, herunder budget for             
beboeraktiviteter. Beboermødet godkendte at udsætte udskiftning af vaskeri til 2017 og nedsatte                  
et vaskeriudvalg bestående af repræsentanter fra AB og Keld Nielsen, Sandra Livornese, Sandra 
Olsen, Anne Tittmann, Merethe Larsen 

4. Status på den nye affaldsordning: Jesper Handskemager gav en status på det nye 
affaldssystemsomtages I brug 1. oktober 2016. 

5. Indkomne forslag: Forslag til ændring af parkeringsforholdene på Hyldespjældets p-

pladser: 

Beslutning: Beboermødet besluttede at afdelingsbestyrelsen skal få udarbejdet en plan på kort 
og på lang sigt, som fremlægges på et beboermøde senest i marts 2017. Lette løsninger som 
opsætning af hegn med opstribning iværksættes i indeværende år. 

Beboermødet godkendte desuden at beløb op til 75.000 kan anvendes til at få udarbejdet en 
sådan plan, som også skal indeholde en undersøgelse af, hvor mange biler der er I bebyggelsen, 
så behovet kan beskrives, herunder regler for erhverskøretøjer og carporte. 

 

 



6. Tilskud til Tårnet: Beboermødet godkendte at bevilge tilskud på kr. 100.000 med 27 for, 14 
imod og 4 blanke. 
 
7. Nedsættelse af udvalg vedr fortsættelse af digitalt beboerdemokrati 
Beboermødet godkendte, at der nedsættes et udvalg med repræsentanter fra AB, de faste udvalg, 
driften og flg. beboere: Tilde Schmidt og Sandra Olsen, som fremlægger forslag på beboermødet  
marts 2017 jnf. beskrivelsen i Hyldetryk. 
 

8. Det Grønne Miljøudvalg: 
�   GMUs beretning, det grønne regnskab og miljøhandlingsplan blev vedtaget med stort 

fletal, idet 2 stemte imod 

�  Povl Markussen, Jens Thejsen og Helene Eskildsen blev valgt uden modkandidater 

 
9. Udearealudvalget: 

-    UAUs beretning blev enstemmigt godkendt 

-    UAUs forslag til revision af hegnsregler blev godkendt med flytning af skur med 2 imod og 2 
undlader og ændring af hegnshøjde i smalle bagstræder med 4 imod . 

 

-   Valg til UAU: Ole Kristensen (41), Anne Tittmann (41), Ida Hjælmhof (35), Jan Dahl (43), 
Victoria Dahl (35) og Lis Livornese (16) stillede op og Ole, Anne, Ida, Jan og Victoria blev valgt. 

                                  

10. Valg til motionsudvalg: Sandra Livornese (2)7, Sandra Olsen (27) , Anne Tittmann (27), 

Merete Larsen (24) og Michael Kjellerup (29) stillede op og flg. blev valgt Sandra L, Sandra O, 
Anne og Michael. 

11. Valg til træværkstedsudvalg: Patrick Wilson, Bjarne Bruzdewicz, Peter Kristensen og 
Keld Nielsen blev valgt uden modkandidater 

2. Valg af 2 suppleanter: Lis Livornese (21), Laila Kiss (34), Peter Kristensen (29) stillede op 

og Peter og Laila blev valgt. 

13. Eventuelt 

 

14. Oplæsning og godkendelse af beslutningsreferat: Referatet blev oplæst og godkendt 

 
     


