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NAVNET

REFEMT FR,A
BESOERMODE MED REGNSKAB OG VALG
TIRSDAG 25. APRIL 2006 KL, 19 I BEBOERHUS$ ORNEN
SVANENS KVT. 22

Ove Hansen fra nevnet bod velkommen

1: VALG AF DIRIGENT: Vinie Hansen (Formand for Va's bestyrelse) blev valgt

2: VALG AF REFERENTER: Dorthe Larsen o9 Henny Eilersen blev valgt

3: VALG AF STEMMEUDVALG: Vinie Hansen, Pia Petersen og Allan Vangsoe blev valgt

4: GODKENDELSE AF DAGSORDEN: codkendt

5: GODKENDELSE AF REFEMT FRA BEBOERMODE 21-9-05 OG 16-11-05

Referdt fra beboermode 21. September 2005

Vedr pkt 7 Beboerhuset tilfojes:

Beboerhusgruppen skal tjl beboermodet stille forslag om

1. hvilke aKiviteter vi skalstarte med
2. regler for brug af huset
3. betaling for aKiviteter
4. der skal velges en ansvarlig for hver aktivitet
5. der skal valges husudvalg
der skal settes okonomiafUl aktiviteteme

Referaterne herefter godkendt

6: GENNEMGANG OG CODKENDETSE AF REGNSKAB FRA 2005
OG GODKENDELSE AF NYREVIDERET LANGTIDSPLAN:
Michael ftemlagde regnskabet, der var sporgsmSl om hvorfor nevnet ikke
fremleegger det.
Vinnie svarede, at det ikke er afgorende hvem der ilemlegger regnskabet,
ner det bare er behandlet af nevnet inden beboermgdet.
beboeraktivitetskontoen 119 blev forevist pA overhead og herefter blev regnskabet
godkendt
Michael oplyste, at overfgrt saldo fia 2005 til 2006 er forkert i det udsendt materiale.
Den rigtige overforte saldo er 12,478
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Michael gennemgik den nyreviderede langtjdsplan, reparation af flisebelegninger
er rykket til dette er, pA grund af opgravningerne sidste ar i forbindelse
med etableringen af Bolignet, pA sporgsmal om vi snart fer nye vinduer,
warede Michael, at det fOrst er sat pA budgettet i 2025, men at man da kan fA repareret
sine vinduer ved henvendelse til driften
Langtidsplanen blev herefter godkendt.

7: REGLER FOR BEN}TITLSE AF BEBOERHUSET:

Erik Nielsen stillede endringsforslag til pK, 1, hvorefter beboerhuset ogse
kunne udlejes til beboerne i afdelingen til moder, receptioner og mindre fester
mod betaling,
Efter nogen diskussion trak Erik sit forslag mod en vejledende afstemning om
beboerne onskede en sedan udlejning og at beboerhusudvalget derefter opstiller regler
for en s8dan udlejning til budgetbeboermodet i September.
Den vejledende afstemning blev vedtaget.

Henny Eilersen stillede forslag om endring af stk. 6 hvor der st8r, der mA kun
nydes alkohol i huset ved serlige lejligheder, beboerhusudvalget ansoges
om tilladelse.
Rettes til: De nedsatte grupper, star selv til ansvar for, om der skal nydes alkohol i huset.
,€ndringen blev vedtaget.

Erik Nielsen stillede forslag om at pkt. 5 skulle udgg, da der ikke bor vere navne i
et regelset. Endringen blev nedstemt,

De midlertidige regler for beboerhuset blev herefter vedtaget.

8: STATUS PA NYE BADEV,€RETSER:
Michael er i gang med, at udarbejde en plan til fornyelse af badeverelser, sA man kan
fe renoveret sit badeverelse via en huslejeforhojelse.

9: STATUS PA NYE KOKKENER:
lvlichael sagde, at nu har vi endelig feet kommunes godkendelse se der kan arbejdes
videre pA planerne om nye kokkener.

Michael lovede at driftsplaneme kommer op pg et ekstraordinert beboermode.

10; FORSLAG TIL TRE 2020 PROJEKTER:

Michael oplyste pA foresporgsel, at budget 2006 til beplantning vil vere opbrugt
ved vedtagelse af de tre poeKer sammen men begrgnning af betonmuren i @men.

Forslag Ul at lave et pilotprojekt til kvarterslsft via kunstbelysning
afdelingens andel k. 50,000 indeholdt i budgettet for 2006
Vedtaget
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Forslag til forsksnnelse af plads ved Uglens ht. 4 e - 12 a
afdelingens andel kr. 75,000 indeholdt i budgettet for 2006
Vedtaget men sendes til nabohgring inden arbejdet pAbegyndes

Forslag til forskonnelse af plads ved Uglens l(Vt. lz a - 12 d
afdelingens andel kr. 65,000 indeholdt i budgettet for 2006
Vedtaget men sendes til nabohoring inden arbejdet p8begyndes

Nu var klokken sa mange, at nogle beboere begyndte at g3 hjem derfor foreslog
Vinnie at vi sprang Ul punkt 13 - 16 valg.

13: Valg til beboern?evnet og suppleanter:
lll navnet opstillede Ove Hansen, Dorthe Larsen, Allan Vangsge,
Edvard Carlsen, Henny Eilersen og Lena Kujahn.
Der skulle kun velges 5 personer Dorthe Larsen fik ferrest stemmer og
mette forlade ndvnet.Il suppleanter opstillede Dorthe Larsen, Vibeke Hansen,

Jette Rasmussen og Hans Froulund. Der skulle kun vaelges 3 suppleanter.
Dorthe Larsen fik ferrest stemmer 09 blev seledes heller ikke suppleant.

14: Valg af intern revisor:
Willy Andersen blev genvalgt

15: Valg til brugergruppeni
Tove Jensen blev genvalgt

16: Valg Ul gennemforselsgruppen ( 2020 )
Lena Kujahn genvalgt

11: Indkomne forslag:
Forslag til regler for udlSn af ledige skaldeskure:
I pkt 4 udger teksten "eller efter anmodning fra flere beboere til faellesskur."
Reglerne herefter vedtaget.'

Forslag til andring af dagsordenens pkt, 11 vedr. Reglement for skure,

6. Der mA ikke foreg3 aktiviteter, der er til gene for de omkringboende.

Forsikring af indholdet af skurene pehviler beboerne, og folgeskader ved evt.
brand p.g.a. forkert opbevarede ting som f, eks. gasflasker, bezindunke,
ryrverkeri og lign. vilvare et mellemvarende mellem den enkelte beboer
og dennes forsikringsselskab.

lorgen Dyrholm
Vinnie sagde, at €ndringsforslaget ikke kan behandles, da vi ikke kan
tvinge beboerne til at tegne en forsikring.
l4ichael sagde, at skurene er forsikret gennem afdelingens forsikring

Valg af beboerhusgruppe
Erik Nielsen havde indsendt forslag om at der pe beboermodet nu blev valgt
en beboerhusgruppe besteende af 5 medlemmer og to suppleanter.
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Efter en diskussion trak Erik sit forslag mod at beboerhusgruppen til beboermgdet
i september opstiller vedtEgter for en beboerhusbestyrelse og at valg settes
pe dagsordenen,

Overgang til ny flisetype
Erik Nielsen havde indsendt forslag om overgang til ny flisetype - SF sten
for at fg en mere stabil ffisebelegning.

Pg grund af det sene tidspunlc var der ikke mange beboere tilbage og ikke tid
til en diskussion.

Da nevnet oplyste at de arbejdede pA snarest at finde en ny flisetype
valgte dirigenten ikke at sende forslaget til afstemning.

Forslag fra miljog.uppen om endring af carportregler:
Delebilsmedlemmer i afdelingen sidestilles med bilejere ved leje af carport.
Carporten skal indeholde et nogleskab
Forslaget nedstemt

Forslag om nedsettelse af en miljggruppe under beboermodet

Fire beboere har inds€ndt forslag om nedsattelse af en miljogruppe
under beboermodet med forslag til arbejdsform og kommissorium.

Erik Nielsen stillede eendringsforslag til abejdsform, hvorefter referater fra
modeme ogs8 skulle sendes til neevnet og indlagges pe afdelingens hjemmeside.
Forslaget med endringsJoBlaget blev vedtaget.

Erik Nielsen stillede endvidere andringsforslag om, at afdelingslederen kun
kunne holde mtder med miljsgruppen efter aftale med nevnet, Dette forslag
lod dirigenten udge-

Forslaget indeholdt at der skulle valges medlemmer pg beboermsdet. Pe grund
af tidsnod blev det udsat til neste beboermode.
Ikafttr€den er sSledes udsat til neste beboermode.

Der blev ligeled€s sogt om 6.000 kroner til miuogruppens arbejde. En del af
belobet vedrorer budget 2007 og skal derfor sgges pA budgetbeboermodet.
Ansogningen i ovrigt godkendt.

12: NIEVNETS BERETNING
Godkendt

17: VA GENERALFORSAMI-ING 31. MAJ 2006
bl. a. om sammenlagningen af administrationen afVA og 2 andre boligselskaber
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