23/1 2012

REFERAT af Afdelingsbestyrelsesmøde 8/1 2013

Til stede: Henrik, Anita, Inge-Merete, John, Svend, David.
Afbud: Charlotte og Anja

Ad 1) Valg af dirigent: David
Ad 2) Valg af referent: David
Ad 3) godkendelse af referat: Godkendt med følgende tillæg:
Deltog ikke i AB-møde: Charlotte
Under ad 5) Møder, punkt c): Sluttidspunkt er kl. 21. Påregnes forlængelse skrives det i
dagsordenen. Hvis 1 må gå kl. 21 eller derefter, stopper mødet.
ad 4) Nyt fra Administrationen: John:
John har været syg, derfor ikke udsendt punkter til dagsorden under "Administrationen".
a) Der har været mange klager over selskabslokalet og rengøring. Kontrol-timer hæves fra 1-2
timer.
b) Der er hash-og festgruppe nede i en af kældrene. John og David prøver at få fat i SSPmedarbejder fra kommunen og høre.
Vi kan nok ikke lave centret om til boliger, da borgmesteren har meldt ud at han ikke vil ha'
flere almene boliger i Glostrup.
Henrik spørger om en arbejdsbeskrivelse på hvad administrationen egentlig laver. Det sørger
John for han får.

Ad 5) Nyt fra formanden:
a) Affaldsposer til alle: Forsøget stoppes, ikke de forventede gavnlige effekter som mindre
brug for rengøring af affaldscontainere.
b) Gæstebolig, udlejning, hvad sker der? Nasly, økonomimedarbejder i KAB, kikker på det.
Der er i øjeblikket IKKE en tidsbegrænsning på hvor lang tid man kan leje gæsteboligen. Vi
beslutter af der indføres en tidsbegrænsning på 1 mdr., og hvor Administrationen har
mulighed for, i særlige tilfælde (som genhusning og lignende) at give mere tid.

Selskabslokalet og administrationens mulighed for at booke selskabslokalet sløjfes. Det var til
hvis der opstod brand eller lignende. Nu om dage kommer Politiet med busser og har specielt
beredskab hvad dét angår, som kan benyttes.
c) Chikaner contra bump på Vestergårdsvej: Der var entydig opbakning til at bibeholde
chikaner.
d) Biler og parkering, især ulovlig parkering: Sættes på som punkt på det ordinære
Afdelingsmøde til efteråret.
e) Hjemmeside:
I) Grøn vision: Vi beslutter at anbefale midlertidig formulering til hjemmeside:
”Vision: VESTERGÅRDEN i Glostrup skal transformeres fra et lidt kedeligt boligområde
med oversvømmelsesproblemer og meget sort og gråt, til én af KABs mest populære afdelinger!
Ved at udnytte stedets karakteristika til lokal regnvandshåndtering (LAR) og via implementering af grønne
tage/gavle, vil problemer blive vendt til fordele.
Resultatet bliver et område, der er grønt, sjovt og imødekommende, og med beboere som er engagerede,
holder af og passer på deres afdeling og hinanden - og deler ud af deres erfaringer.”
II) Flere som vil med ind over: Nej.
III) Ansvar og kompetancer: ...ligger hos Afdelingsbestyrelsen og
Organisationsbestyrelsen.
f) Budgetmøderne:
I) Man møder her i administrationen kl. 17.30, hvor der er spisning for dem
som arrangerer mødet. Selve mødet starter kl. 19.
II) Henrik melder fra til alle budgetmøderne, Anita og Inge-Merete vil give
besked så hurtigt som muligt, Svend og David kommer til alle og prøver at
sørge for dirigenter og afkrydsere.
III) Sammenlægning af afdelinger:...høre til hos Organisationsbestyrelsen. Evt.
orientering på budgetmøderne om at det undersøges.
IV) Forslag om børnepasning fremsættes på alle budgetmøderne.

Ad 6: Evt.:
a) Dan kontakter Henrik med information om til- og fraflytning og økonomi desangående.
b) Der efterspørges en oversigt over samtlige møder i GE. David vil prøve at udarbejde, men
henviser ellers til den aldeles fremragende opfindelse "kalendere".

2. Afdeling:
Tiden er fremskreden, der er kun ført følgende til referat ang. debatten:
Det tilstræbes at oprette en frivilligheds- og idebank, som kan inspirere alle i Vestergården.

