
Beslutningsreferat fra 
Beboermøde den 9. juni 2020  
i beboerhuset, Store Torv 7 

  
  Der var 29 husstande repræsenteret                        Hyldetryk nr. 368 

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 

• Rettidigt indkaldt: Sif Enevold konstaterede beboermødets lovlighed og 
beslutningsdygtighed i henholdning til VAs vedtægter.  

• Stemmeudvalg:  Gitte Elise Klausen, Kristian Birk Hansen og Jesper Handskemager 
blev valgt 

• Godkendelse af dagsorden: Dagsordenen blev godkendt idet det blev aftalt at 
punktet eventuelt senest påbegyndes kl. 21.40 

• Godkendelse af forretningsorden: Forretningsordenen blev godkendt 

2. Regnskab 2019 
Det samlede driftsregnskab blev enstemmigt godkendt, herunder regnskab for cafe, 
udlejning og beboeraktiviteter. 

3. Status fra parkeringsudvalget, status blev taget til efterretning med flg. 
bemærkninger: 

- afdelingsbestyrelsen tjekker op på ventelisten på carporte, da opfattelsen af ventetid 
er forskellig fra parkeringsudvalget og flere beboere 

- afdelingsbestyrelsen følger op på opmærkning og skiltning med kommunen, så 
brandveje holdes frie 

- afdelingsbestyrelsen følger op på bredden og placering af ”pinde” på p-pladserne, 
da det er vanskeligt at komme ud af bilen mm. 

- afdelingsbestyrelsen følger op på evt. forbedret informationsskiltning og parkering 
foran affaldsbeholdere 

4. Status fra trafikudvalget, status blev taget til efterretning med flg. bemærkninger: 

Afdelingsbestyrelsen følger op på spejle ved Mesterslippen, brugen af rumlestriber og 
på midterstribe ved motionsrummet 

 



5. Revision af husdyrregler: 

Der blev vedtaget et forslag om en tilføjelse til husdyrreglerne pkt 7, at hunde ikke 
må besørge i boligernes for- og bagbede, idet der var 4 imod og 4 undlod at stemme. 

Afstemningstema: Godkender du husdyrsudvalgets forslag til ændringer af 
husdyrreglerne med beboermødets tilføjelse om, at hunde ikke må besørge i 
boligernes for- og bagbede? 

Afstemningstemaet blev enstemigt godkendt, idet 4 undlod at stemme. 

6. Motionasrummet: 

Punkterne 6.1, 6.2 og 6.3 blev udsat til beboermødet den 17. juni, da der ikke var  

nogen tilstede fra motionsudvalget. 

6.1 Revision af regler for brug af motionsrummet 

6.2 Revision af kommissorium 

6.3 Ansøgning kr. 25.000 

7. Revision af pleje- og beplantningsplanen 
Afstemningstema: Godkender du UAUs forslag til revision af pleje- og 
beplantningsplan? 
Afstemningstemaet blev enstemmigt vedtaget 
 
8. Indkomne forslag: 
8.1 Evaluering af Halloween, udsættes til beboermøde den 17. juni, da 
      forslagsstilleren ikke var til stede 
8.2 Hvordan bruges Hyldespjældets kreative værksted? Udsættes til beboermøde den 
      17. juni, da forslagsstilleren ikke var til stede 
8.3 Revision af husorden mht. støj, udsættes til beboermøde den 17. juni, da 
      forslagsstilleren ikke var til stede  
8.4 Ændring af valgperiode for UAU, forslaget blev vedtaget med 34 for, 6 stemmer 
imod og 8 stemmer, der undlader at stemme 
8.5. Ændring af valgperiode for skulpturudvalget, forslaget blev vedtaget med 33 
stemmer for, 6 stemmer imod og 9 stemmer, der undlader at stemme 
 
9. Beretninger: 
9.1 Afdelingsbestyrelsens beretning blev enstemmigt godkendt 
9.2 Cafestyregruppens beretning blev enstemmigt godkendt 
9.3 Skulpturudvalgets beretning, punktet blev udsat til beboermødet den 17. juni 
9.4 Husdyrudvalgets beretning, punktet blev udsat til beboermødet den 17. juni 
10. Afdelingsbestyrelsens arbejdsprogram 2020, punktet blev udsat til 
beboermødet den 17. juni 
11. Valg af 2 medlemmer og 3 suppleanter til afdelingsbestyrelsen, punktet blev 



udsat til beboermødet den 17. juni 
12. Valg af 4 medlemmer til cafestyregruppen, punktet blev udsat til beboermødet 
den 17. juni 
13. Valg af 3 medlemmer til husdyrudvalget, punktet blev udsat til beboermødet 
den 17. juni 
14. Valg af 5 medlemmer til skulpturudvalget, punktet blev udsat til beboermødet 
den 17. juni 
15. Suppleringsvalg af 2 medlemmer til motionsudvalget, punktet blev udsat til 
beboermøde den 17. juni 
16. Suppleringsvalg af 1 medlem til byggeudvalget, punktet blev udsat til 
beboermødet den 17. juni 
17. Valg af 2 interne revisorer, punktet blev udsat til beboermødet den 17. juni 
18. Valg af 2 redaktører til hyldenet.dk, punktet blev udsat til beboermødet den 17. 
juni 
19. Valg af 2 redaktører til Hyldeposten, punktet blev udsat til beboermødet den 
17. 
juni 
20. Valg af 1 medlem og 1 suppleant til Albertslund Brugergruppe, punktet blev 
udsat til beboermødet den 17. juni 
21. Orientering om VAs generalforsamling den 16. september 2020, punktet blev 
udsat til beboermødet den 17. juni 
22. Eventuelt 
Ophold på Storetorv og salg af stoffer, vold og knivstikkerier blev debatteret, og hvad 
der kan gøres for at ændre det, så der igen bliver trygt at færdes på torvet. 
Afdelingsbestyrelsen har indkaldt nærpolitiet og juristen fra BO-VEST til næste 
afdelingsbestyrelsesmøde.  
Afdelingsbestyrelsen vil orientere om den videre proces senere, der kan evt. 
indkaldes til et tryghedsmøde med politi,SSP og juridisk afdeling i BO-VEST 
 
23. Oplæsning og godkendelse af beslutningsreferat  
Referatet blev oplæst og enstemmigt godkendt 


