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[Skriv navnet på forfatteren] 

Referat fra beboermødet d. 18. april 2015 

Referat fra beboermødet angående Det digitale beboermøde og Facebook, afholdt lørdag d. 18. april. 

 

Tilstede var 22 husstande repræsenteret med i alt 44 stemmer. 
 

Vinie Hansen fra afdelingsbestyrelsen bød velkommen og nævnte, at der efterhånden er udviklet tradition for at 

afholde et beboermøde hvor vi kombinere det med beboerfest. 
 

1. Formalia, herunder valg af mødeleder og referent 

 

Vinie foreslog Ole Kristensen som dirigent, som blev valgt uden modkandidat. Som referent blev afdelingsbestyrelsens 
sekretær Henning Larsen valgt. 

 

Dirigenten konstateret, at beboermødet var lovlig indvarslet, det var sket via ”Hyldeposten” i marts 2015, herefter 
blev dagsorden oplæst og godkendt. 
 

2. Det digitale beboermøde 

 
 

VH fortalte om historien bag afholdelsen af digitale beboermøder. Det er Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, 

som har givet dispensation til en række boligorganisationer, til – i forbindelse med deres beboermøder - at afholde 

digitale valg og afstemninger.  Det er VA´s bestyrelsen, som har besluttet at udføre et pilotprojekt for at få erfaringer 

med det digitale beboerdemokrati. Alle afdelinger i VA fik muligheden og andre var interesseret, men på grund af, at 

der er mange helhedsplaner i gang , endte det med Hyldespjældet, som først skal i gang med renovering i 2017. 

 

VH fortalte, at ministeriet netop havde fremsendt et brev til BO-VEST, hvoraf det fremgår, at dispensationen er 

forlænget i resten af 2015. Samtidig har ministeriet udarbejdet et forslag til ændring af normalvedtægterne for 

almene boliger, der gør det muligt at afholde digitale valg og afstemninger. Forslaget er netop nu sendt i hørring. 

Ændringen betyder, at det bliver afdelingsbestyrelsen, der får kompetence ti at træffe beslutning om anvendelse af 

digitale beboermøder. 

 

Baggrunden for at afprøve de digitale beboermøder var, at få flere til at deltage i beboerdemokratiet, at få flere 

kvalificerede forslag og en bredere debat, og så var der den fordel, at beboerne kunne deltage i debatten forud for 

beboermødet og i den efterfølgende afstemning, når de havde tid. 

 

Afdelingsbestyrelsen havde haft visse forbehold for at gå med i pilotprojektet, bl.a. var man skeptisk over for, om det 

ville betyde, at færre deltog i de fysiske beboermøder. 

 

Der var blevet opstillet en række succeskriterier for pilotprojektet: 

 

- 30 % af beboerne skulle deltage i debatten 

- 30 % af beboerne skulle deltage i afstemningen 

- 75 % af de deltagende beboere skulle karakterisere de digitale værktøjer som brugervenlige 

- Antallet af forslag fra både afdelingsbestyrelsen, udvalg og beboerne skulle være højere 

- Der skulle stille flere kandidater op til både afdelingsbestyrelse og diverse udvalg 

- En stigning af antallet af frivillige i boligafdelingen 

 

Resultatet for de forskellige succeskriterier, er lidt blandet: 

 

- Der kom flere til de fysiske beboermøder, hvor det før var mellem 18 og 24 husstande, lå tallet ved møderne i 

september og marts mellem 32 og 38 husstande. 

- Antallet af beboere som oprettede profiler på hjemmesiden i september 2014 (budgetbeboermødet) var 68 og 

i marts 2015 (regnskabsbeboermødet) var antallet steget til 96, hvilket svarer til ca. 20 % af alle beboere 

over 18 år. 

- I forhold til selve afstemningerne, så deltog 65 husstande, 17,1 % i september 2014 og det tal var steget til 

77 husstande, 20,5 % i marts 2015. 

- Der var en klar stigning i antallet af forslag fra beboerne. i forhold til tidligere beboermøder (siden 2009). I 

september 2014 var der 4 beboerforslag og 2 forslag fra afdelingsbestyrelsen, og i marts 2015 var der 1 

forslag fra afdelingsbestyrelsen mod 7 forslag fra beboere. 

- Hvad angår opstillede kandidater, så var der – ved begge beboermøder – kun det antal kandidater, der skulle 

bruges i både afdelingsbestyrelse og udvalg. 

- I forhold til spørgeskemaundersøgelsen, så deltog 41 beboere i besvarelsen efter beboermødet i september 

2014, mens der foreløbig er 94 beboere som har svaret efter marts beboermødet. 

 

Fortsættes side 2. 



2

VA afd. 10, Hyldespjældet 

 

[Skriv navnet på forfatteren] 

Referat fra beboermødet d. 18. april 2015 

 
 
 

Pkt. 2. Det digitale beboermøde (fortsat) 

 

 

Sif Enevold fra afdelingsbestyrelsen havde lavet en opgørelse over antallet af frivillige i Hyldespjældet. Det er anden 
gang der foreligger en sådan opgørelse, den første blev lavet i 2013. 
 

Baggrunden for disse opgørelser er, at afdelingsbestyrelsen ønsker at fokuserer på alt det frivillige arbejde, der bliver 
gjort i Hyldespjældet, da der ikke ville være de mange aktiviteter ,som findes her, hvis ikke det var for de frivillige. 
 

Hvad angår frivillighed i Hyldespjældet, så har der – i forhold til sidste opgørelse – været en klar stigning. 
 

Frivillige er beboere: 

 

- Der er med i afdelingsbestyrelsen og udvalg der er valgt på beboermøderne. 
- Udvalg og grupper man har meldt sig til. 
- Værksteder, cafépassere og udlånere o. lign. 

 

Opgørelsen viser følgende: 

 

- 80 beboere er frivillige, her var tallet 68 ved sidste optælling. 
- Der er kommet 25 nye beboere til listen, mens 13 er røget ud. Heraf er halvdelen flyttet fra Hyldespjældet. 
- 47 af de frivillige er kvinder mens der er 33 mænd, ved sidste optælling var tallet henholdsvis 40 og 30. 
- Af nye aktiviteter kan det nævnes, at der er oprettet et træværkstedsudvalg, der er oprettet en projektgruppe 

til de digitale beboermøder, og så er legepladsudvalget blevet udvidet. 
- Cafeen har klart flest frivillige, med 43 frivillige hvoraf 27 kvinder og 16 mænd, ved sidste optælling var det 

tal 27 (17 kvinder og 10 mænd) 
- Klunsergruppen er næststørst med 17 beboere, her er mændene i flertal med 12 mod 5 kvinder. Ved sidste 

optælling var tallet 22 (7 kvinder og 15 mænd). 
 

Tendens før og nu: 

 

Ifølge referatet fra 5. oktober 2013, hvor man fremlagde den første optælling af frivillighed i Hyldespjældet, så var 
tendensen den gang, at hvis man var med i et udvalg, så var man også interesseret i at få cafeen, genbrugsgården o. 
lign. til at fungere. Hvis man var med i kun én aktivitet, så var det som regel som passer, klunser el. lign. 
 

Den nye tendens er, at man nu går ind i udvalg enten via valg beboermøderne eller går ind i en gruppe, som har ens 
interesse. Tendensen viser, at man går til og fra de forskellige aktiviteter, eller blot holder pause fra en aktivitet. 
 
 

Afdelingsbestyrelsen stillede herefter 3 forslag, som bl.a. blev diskuteret blandt beboerne: 

 

1. Skal vi gå tilbage til udelukkende at have de fysiske beboermøder, uden den digitale mulighed? 
2. Skal vi kun bruge det digitale beboermøde som mulighed for opstilling, stille forslag og debattere uden 

afstemning?. 
3. Skal vi have hele den digitale pakke, inkluderet afstemning og valg?  

 

Hvis man vælger helle pakken, så vi udgiften være ca. 5-6000 kr. pr. beboermøde, mens hvis man vælger valg og 
afstemningsmulighederne fra, så vil det koste 1200.- kr. for resten af året 
 

Alle var enige om, at det var en klar fordel, at man både kunne stille forslag og stemme, uden at være til stede på 
selve beboermødet, men samtidig var det utilfredsstillende, at der var så mange af forslagsstillerne, som ikke kom til 
det fysiske beboermøde. 
 

Der var også bekymring over, ved at bruge hele pakken af de digitale beboermøder, så er der mulighed for, at visse 
beboere ”bliver hægtet af”, fordi de enten ikke har pc eller ganske simpelt ikke har interesse for den digitale verden. 
 

Afstemningsresultatet af de 3 forslag blev: 

 

Forslag 1: 0 stemmer 
Forslag 2: 3 stemmer 
Forslag 3: 41 stemmer 

 

Besluttet: Hyldespjældet fortsætter med de digitale beboermøder, inklusiv valg og afstemningsmodulet i 2015, 
herefter tages spørgsmålet op, når lovgivningen er ændret.. 
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3. Facebook 

 

Gitte Krogsgaard gav en historisk gennemgang af Facebookgruppen, som i sin tid blev oprettet efter et visionsmøde i 
2009 

 

I starten var gruppen ”blot” eksisterende, uden der var nogen som rigtig kendte til den. En administratorgruppe 
bestående af Gitte Krogsgaard, Nina Rytter og Henning Larsen, tog initiativ til at gøre Facebookgruppen mere synlig. 
 
Administratorgruppen besluttede, at gruppen skulle være lukket, samt at medlemmer af gruppen kunne være 
beboere eller tidligere beboere med et tilhørsforhold til Hyldespjældet. At det er en lukket gruppe betyder, at opslag 
ikke kan deles på egen eller andres facebookprofiler.   
 
Der findes 3 forskellige typer af grupper: 

 

- Den fuld offentlige, hvor alle ens venner kan læse, skrive og dele opslag, og som stort set alle kan se. 
- Den lukkede gruppe. Her søges der om medlemskab, her er det kun medlemmerne der kan skrive, læse og 

dele opslag. 
- Den hemmelige gruppe. Her bliver du forespurgt, om du vil være medlem af gruppen. 

.  
 

I dag er der 205 medlemmer af Facebookgruppen, og når der er anmodninger om medlemskab, sker der en tjek om  
af tilhørsforholdet til Hyldespjældet, inden godkendelsen.  
 

Formålet med Facebookgruppen er at styrke fællesskabet. Derfor er det vigtigt, at der i Facebookgruppen er gode og 
positive historier, som bidrager til at styrke fællesskabet. 
 
 
 

Det er administratorenes opfattelse, at der desværre er beboere som holder sig væk fra Facebookgruppen, på grund 
af den tone, der tidligere har været mellem medlemmerne. Der er dog en tendens til, at tonen har ændret sig, og der 
er kommet en form for selvjustits i gruppen. Desværre hører vi også om, at der har foregået trusler og nedladende 
skriverier om enkeltpersoner i gruppen, og dette tager administratorerne selvfølgelig skarpt afstand fra, og modtager 
gerne besked når det forekommer. Administratorerne kan udelukke personer fra gruppen, hvis de ikke overholder 
almene etiske regler og fører et sobert sprog. 
 

Der var en drøftelse af Facebookgruppen ved bordene, og der blev tilkendegivet opbakning til, at gruppen fortsætter 
som lukket samt opfordringer om at bruge gruppen positivt.   
 

Administratorerne undersøger, hvor vidt afdelingsbestyrelsen og udvalg kan have en profil i gruppen, således det ikke 
er enkelt personer der skriver, men at der skrives på vegne af afdelingsbestyrelse og udvalg. 
 

Herefter konstaterede dirigenten, at dagsorden var udtømt og takkede for god ro og orden, og afsluttede 
beboermødet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
i 
Sign.___________________  Sign.___________________ Sign.____________________ 
Henning Larsen  Ole Kristensen  Vinie Hansen 
Referent   Dirigent  Afdelingsbestyrelsen 


