
 

 

 

 

 

REFERAT  
                   30. august 2011 

                     /MJE  

 

 

Helhedsplan for VA afd. 10 Hyldespjældet – byggeudvalgsmøde.  

 

 
Referat af: Michael Jensen 

Afholdt den:  30. august 2011 kl. 17:00 i Hyldespjældets ejendomskontor 

Deltagere: Byggeudvalget, VA afd. 10 Hyldespjældet:  
Vinie Hansen (VH), Sif Enevold (SE), Per Zoffmann Jessen (PZJ),   
Ole Kristensen (OKR), Povl Markussen (PM)  
 
Rådgivere:  
Michael Per Vesterløkke (MPV), rådgiver Cowi 
  

Administrationen, BO- VEST:  
 Michael Jensen (MJE) Afdelingsleder 
 

Afbud:  
Elizabeth Pratt (EP), rådgiver Cowi 
Merete Hjorth Rasmussen (MHR), rådgiver Cowi 
Merete Østergaard Krapper (MEK) Projektleder 
 
 

DAGSORDEN  

Punkt 1:       Godkendelse af dagsorden 

Punkt 2:       RUC’ernes rapport 

Punkt 3        Gennemgang af tilrettet rapport vedr. beboerinddragelse og materiale  

til beboerindkaldelse. 

Punkt 4: Planlægning af indslag til beboermøde den 15. (29.) september 

Punkt 5: Drøftelse af grundlaget for udarbejdelse af renoveringsforslag,  

herunder eksempel på renoveringsrapport fra COWI samt forslag 

til 8 bygningsdele til oplistning. 

Punkt 6: Tidsplan 

Punkt 7: Næste møde  

Punkt 8: Eventuelt 

 



 

 

 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden  

Dagsordenen blev godkendt med følgende ændringer: 

• Pkt. 5 & 6 udskudt til næste møde, da BYG ikke var til stede. 

 
2. RUC’ernes rapport v/ PM 

PM oplyste at gruppen har tilbudt at komme og gennemgå rapporten. PM gjorde 

samtidig opmærksom på, at vi endnu ikke har sagt pænt tak for den. Foreslår at det 

kommer på et møde, hvor alle beboere kan deltage – f.eks. et cafémøde. VH følger 

op). 

 

3.  Tilrettet rapport og materiale til Hyldetryk 

Tilrettet rapport. 

Rapporten blev gennemgået, herunder MØK’s tilsendte kommentarer. MV tilrettet 

og fremsender ny version. MV’s version med håndrettelser er scannet og fremsendt 

sammen med dette referat.  

 

Side 5 sidste pind. MV oplyste at de ”flere forslag” var fremsendt til MØK. 

 

Materiale til Hyldetryk (HT). 

Det fremsendte oplæg blev gennemgået og MV tilretter.  

Herudover var der følgende kommentarer og ønsker: 

• HT nr. 324 (beboermøde 25/1-11) sendes på fil til MV og VH (= MJE) 

• Byggeudvalget ønsker at se eksempel på de 1. henvendelse til LBF f.eks. fra  

    Askerød eller Etagehusene til næste møde (= MØK). 

• Byggeudvalget ønsker bedre overblik over hvornår hvad besluttes i den  

 videre proces aht. til ”rettidig” indflydelse (= MØK). 

• Oplægget skal suppleres med afsnit om det videre arbejde  (= MØK). 

 

Deadline for tilrettet oplæg til HT er onsdag 31/8 2011 og for rapporten umiddelbart 

efter. 

 
 

 



 

 

 

 

 

4. Planlægning af indslag til beboermøde den 15. (29.) september  

COWI planlægger at gennemgå rapporten, men endelig afstemning sker på næste 

møde (i forventning om, at beboermødet den 15/9 godkender forsalg om 

udskydelse til nyt beboermøde den 29/9). 

 
 
7. Næste møde 

Næste byggeudvalgsmøde afholdes torsdag den 22/9 2011 kl. 18:00, med spisning  

i cafeen først. Bemærk at tidspunktet er rykket fra kl. 17. 

 

7. Eventuelt 

Byggeudvalget ønsker at der på beboermødet den 29/9 2011 informeres om LBF-

processen og huslejeudviklingen.  

 
    
Michael Jensen   


