
 
 

Beslutningsreferat fra 
det ekstraordinære beboermøde  

den 2. april 2019  
med fortsættelse af dagsordenen fra beboermøde  

den 27. marts 2019 

18 hustande til stede                                                           Hyldetryk nr. 361 

 

1.Formalia: 

• Valg af mødeleder: Per Larsen, VAs bestyrelse,  blev valgt 

• Valg af referenter: Henning Larsen blev valgt til det fyldestgørende referat og Vinie 
Hansen til beslutningsreferat 

• Rettidigt indkaldt: Per Larsen konstaterede beboermødets lovlighed og 
beslutningsdygtighed i henhold til VAs vedtægter.  

• Stemmeudvalg:   Jan Visler blev valgt sammen med dirigenten 

• Beboermødet blev tidsfastsat til at vare til max. kl. 23.00 

• Godkendelse af dagsorden: Dagsordenen blev godkendt, idet pkt. 8 Et 
udspecificeret budget behandles sammen med indkommet forslag pkt. 10.3 
Specificeret budgetlægning.  

• Godkendelse af forretningsorden: Forretningsordenen blev godkendt 

 

8. Et udspecificeret budget 

Beboermødet besluttede ikke at afholde flere beboermøder, og at fortsætte med den 
hidtidige procedure med fremlæggelse og behandling af regnskab og budget i marts 
og september. 

Dirigenten konkluderede, at der ikke kan stemmes om det indkomne forslag fra Kaj 
Kristoffersen, da udarbejdelse af budget/kontoplan og anvendelse af overskud er 
reguleret  i lovgivningen. 

9. Niveau for vedligeholdelse indtil helhedsplanen er gennemført 

Beboermødet tog driftens beskrivelse af niveau for vedligeholdelse, indtil 
helhedsplanen er gennemført, til efterretning. Det indebærer, at driften skal 



iværksætte de nødvendige reparationer, som holder boligen tæt og uden skimmel i et 
forsvarligt niveau. 

Der var kommentarer til glarmesterens arbejde som ikke er godt nok. 

Udtrykket ”nødtørftig” udskiftes med udtrykket ”forsvarligt”. 

Der blev udtrykt ønske om en gennemgang af asbesttagene for revner og brud, indtil 
skurene skiftes. 

8. Standard for emhætter og plan for udskiftning 

Afstemningstema: Godkender du flg. standard ved de løbende udskiftninger af de 
emhætter, som årligt afsættes i langtidsplanen: energimærkning A, sugekapacitet på 
min. 400 m3 pr. time, støj max. 60 db ved højeste effekt og pris pr. stk. ca.  

kr. 3000 + 2000 kr. til ombygning? 

Afstemningstemaet blev godkendt med 2 stemmer imod 

10. Indkomne forslag: 

10.2: Forslag til grøn renoveringsplan fra UAU 

Afstemningstema: Godkender du udearealsudvalgets forslag til grøn 
renoveringsplan? 

Afstemningstemaet blev godkendt med to der undlader at stemme 

 
11. Beretninger 

•  Afdelingsbestyrelsens beretning blev enstemmigt godkendt 
•  Cafestyregruppns beretning blev godkendt med 2 stemmer der undlader 
•  Skulpturudvalgets beretning blev godkendt med 2 stemmerundlader 

 
12. Afdelingsbestyrelsens arbejdsprogram 2019 
Afstemningstema: Godkender du afdelingsbestyrelsens forslag til arbejdsprogram? 
Der blev tilføjet et punkt om evaluering af det digitale beboerdemokrati 
Afstemningstemaet blev enstemmigt godkendt  
 
13. Valg til afdelingsbestyrelsen. Valg til afdelingsbestyrelse 
Per Zoffmann, Vinie Hansen og Betina Lauruhn blev valgt som medlemmer af afdelingsbestyrelsen. 
Peter Kristensen, Vibeke Lange og Jan Viesler blev valgt som suppleanter.  
  
14. Valg til cafestyregruppe 
Miriam Holst, Charlotte Cornelius, Tove Brønden og Lilian Henriksen blev valgt 
 
15. Valg til husdyrudvalget 
Anne-Merete Larsen, Vibeke Lange og Tove Schou blev valgt 



 
16. Valg til skulpturudvalget 
Lis Livornese, Jens Thejsen, Anne Tittmann,  Gitte Hansen  og Britt Gerner blev valgt 

17. Valg af to interne revisorer 
Henrik Hansen blev valgt 
 
18. Valg til Hyldepostens redaktion 
Povl Markussen og Lone Rohr Kristensen blev valgt 
 
19. Valg af to redaktører til hyldenet.dk 
Henrik Hansen  og Sif Enevold blev valgt  
 
20. Valg til Albertslund Brugergruppe 
Helene Eskildsen blev valgt som medlem og Povl Markussen som suppleant 
 
21. VA’s generalforsamling den 22. maj 2019 
Vinie Hansen orienterede 
 
22. Oplæsning og godkendelse af beslutningsreferat 
Referatet blev enstemmigt godkendt 
 
 
 
   


