
 

Afd. 024 Valdemarsvej/Thyrasvej 

 

Herning, den 30. maj 2022 

 

 

 

 

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde mandag den 30. maj 2022 kl. 17.00 på 

Østergaards Hotel med afstemning om ændringer på bygningsniveau, 

indretningsplaner og udearealer i helhedsplanen for  

afd. 024 Valdemarsvej/Thyrasvej 

 

 

Der var mødt 43 beboere repræsenterende 38 husstande op til mødet. Fra FællesBo 

deltog Lene Winter, Camilla Bjørn, Carina Borum, Mette Junge Povlsen, Tina Lykke 

Andersen, Hanne Lambæk, Peter Bøgebjerg Mortensen, Karin Nygaard Sørensen samt 

repræsentant for organisationsbestyrelsen Finn Stengel Petersen.   

 

Dagsorden i henhold til indkaldelse af 12. maj 2022. 

 

Formand for afdelingen Peter Rønnow Thaisen bød velkommen. 

 

1. Valg af dirigent 

 

Til dirigent valgtes Finn Stengel Petersen, der herefter 

gennemgik dagsordenen for mødet og kunne 

konstatere, at mødet var lovligt indkaldt og 

beslutningsdygtigt, da alle krav i FællesBos 

vedtægter, til afholdelse af ekstraordinært 

afdelingsmøde, var overholdt. 

 

2. Valg af stemmetællere og 

referent 

Som referent blev Karin Nygaard Sørensen valgt. 

 

Det blev besluttet at vente med at vælge 

stemmetællere til beslutningen skulle tages.  

 

3. Kort gennemgang af 

helhedsplanen og de 

økonomiske konsekvenser 

 

Projektleder fra FællesBo Camilla Bjørn gav en status 

på arbejdet med helhedsplanen, økonomien i 

projektet og samarbejdet med Landsbyggefonden. 

 

Kristjan Friis og Mads Baj Engedal fra RUM Arkitekter 

gennemgik herefter det endelige projekt og de 

ændringer, der er foretaget siden projektet blev stemt 

igennem i september 2020.  

 

Til slut gennemgik projektleder Carina Borum 



tidsplanen, som den ser ud i øjeblikket. 

 

4. Afklaring af eventuelle 

spørgsmål 

 

Der kom gennem mødet kommentarer og blev stillet 

forskellige afklarende spørgsmål fra salen, som 

Camilla, Carina, Kristjan og Mads svarede på.  

 

5. Afstemning 

 

Efter en pause, hvor beboerne havde mulighed for at 

stille yderligere spørgsmål og se de opdaterede 

boligplaner, var det tid til afstemning.  

 

Der blev stemt om: 

 

Godkendelse af ændringer på bygningsniveau, 
indretningsplaner og udearealer i helhedsplanen 
for afd. 024 Valdemarsvej/Thyrasvej.  
 
Bemyndigelse til renoveringsudvalget til at 
indarbejde besparelserne i planen for udearealer. 
 
Der er foretaget besparelser i afsatte beløb til 
renovering af afdelingens udearealer, som 
præsenteret på aftenens møde.  
 
Afdelingens renoveringsudvalg skal deltage i arbejdet, 
når besparelserne skal indarbejdes i planen for 
udearealer. 
 

Der var stemning for at gennemføre afstemningen 

med håndsoprækning, og forslaget blev godkendt 

med stemmerne: 

 

Resultat: 

FOR: 36          

IMOD: 1   

HVERKEN FOR ELLER IMOD.: 1 

 

Forslaget er hermed vedtaget. 

 

 

Mødet hævet kl. 20.10 

 

Referent: Karin Nygaard Sørensen 

 

 

 


