
Beslutningsreferat fra budgetbeboermøde 
den 17. september 2020  

 
 

20 antal husstande var repræsenteret                                                 Hyldetryk nr. 370 
 
BO-VEST: Danny Stilling (ejendomsmester), Kim Milton (driftschef),  
                    Marit Rostgaard- Bruun ( økonomimedarbejder) 
 

1. Formalia 
- Valg af mødeleder: Sif Enevold blev valgt 
-  Valg af referenter: Henning Larsen blev valgt til det fyldestgørende referat  
    og Vinie Hansen til beslutningsreferat 
-  Godkendelse af forretningsorden: Forretningsordenen blev godkendt med nogle ændringer ift. 
det digitale beboerdemokrati, hvor det nu er beboermødet, der tager stilling til, hvilke punkter, der 
sendes til digital afstemning.  
-  Rettidigt indkaldt: Sif Enevold konstaterede beboermødets lovlighed og beslutningsdygtighed i 
henholdning til VAs vedtægter.  

- Stemmeudvalg:  Dorrit Laudridsen og Betina Lauruhn blev valgt 

- Godkendelse af dagsorden: Dagsordenen blev godkendt  

2. Budget 2021 
Marit Rostgaard-Bruun gennemgik budgetforslaget, som viser en 0% stigning. 
Budgettet blev enstemmigt godkendt, herunder en ansøgning fra seniorklubben på 
5000 kr.  
Beboermødet bad om, at afdelingsbestyrelsen ser på udskiftningen af emhætter ift. 
tidligere beslutning på beboermødet om udskiftning til en bedre miljømæssig kvalitet, 
der ikke larmer. 

3. Indkomne forslag: Ansøgningen blev behandlet under pkt. 2 om budgettet 
4. Ombygning af erhversboligerne på Storetorv  

Beboermødet godkendte, at afdelingsbestyrelsen undersøger de juridiske, tekniske og 
økonomiske muligheder for at nedlægge erhvervsdelene af boligerne på Store Torv.. 

5. Det grønne Miljøudvalg(GMU): 
a. Godkendelse af beretningen: Beretningen blev enstemmigt godkendt 
b. Godkendelse af Hyldespjældets handleplan for  

miljø og klima 2020-21: Handleplanen blev enstemmigt godkendt 
c. Valg til GMU: Povl Markussen, Jens Thejsen og Henrik Hansen blev           

valgt uden modkandidater 
6.   Udearealudvalget(UAU): 

a. Godkendelse af beretningen: Beretningen blev enstemmigt godkendt 
b. Valg til UAU: Henrik Hansen, Lis Livornese, Anne Tittmann, Merete 

Larsen og Dorrit Lauridsen blev valgt. Udvalget trækker lod på deres 
første møde om, hvem der er valgt for henholdsvis 1 og 2 år. 

 



7.   Valg til motionsudvalg, Gitte-Elise Klausen og Merete Larsen blev valgt. 
8.   Valg til træværkstedsudvalg: Morten Rude blev valgt  
9.   Eventuelt 

Afdelingsbestyrelsen orienterede om, at det årlige arrangement for frivillige afholdes          
den 14. november 

10.  Oplæsning og godkendelse af referat 
  Referatet blev enstemmigt godkendt 
 
 
 
 


