DAGSORDEN Afd.Best. møde 6/2 2013 kl. 18.30
Til stede:

1)
2)
3)
4)
5)

Valg af dirigent
Valg af referent
Godkendelse af referat
Nyt fra Administrationen
Nyt fra formanden
a. Evaluering af budgetmøderne
b. Hjemmeside-udvalg, afhængig af OB-beslutning
c. Følgegruppe til grønne tage?
d. Kurser og konferencer hos KAB og andre, incl. tilmelding til BL-konference. Hvad er der af
midler?
e. IT-udstyr og AB’s kontorlokaler
6) Evt.

Tak til John - Pause

Bestyrelsen fortsætter, 2. afdeling
Istandsættelse af lejlighed med uoverensstemmelser ang. køkken, bad m.m.
Evaluering af budgetmøderne – fortsat.
Diskussion af rollen som bestyrelsesmedlem
IT og beboerne
Stofa-net

REFERAT Afd.Best. møde 6/2 ’13
Til stede: Anita, Charlotte, Anja, Inge-Merete, Svend, Henrik, David
Ad 1) Anja
Ad 2) David
Ad 3) Referat godkendt

Ad 4) Punkter til ”Nyt fra administrationen” for sent fremsendt, så de ikke kunne komme med i omsendte
dagsorden.
Vi må konstatere, at John Steffensen ikke overholder aftaler om at fremsende punkter til dagsordenen, for 2.
måned i træk.
Ad 5)
a: Evaluering budgetmøder: Bemærkninger fra medlemmerne: Svend får ros for sine
dirigentroller.
Ca. 10% fremmødte – vi kunne godt ønske det var mere…
Børnehave i afd. 4.
Første gang afdelingsbestyrelsen kørte møderne – med blandet succes, men vi har fået gode
tilbagemeldinger fra beboerne, de syntes om det.
Negativ stemning, og der blev ikke brugt lige meget tid på alle forslag. Nogle forslag blev
behandlet i lang tid, selv om de ikke var stillet rigtigt, andre blev bare forkastet med det
samme.
Forretningsfører skal bakke AB op på møderne, andet er illoyalt.
Beslutning: Vi gennemfører (genindfører) markvandring! Så får AB også en bedre
fornemmelse for hvad nogle af forslagene på budgetmøderne omhandler.
Ang. åbning/låge ind til skolen: Der var faktisk samlet underskrifter for en låge, det kom ikke
frem på afd. 4’s møde. Vi får nye priser på en låge og kikker på det efter markvandringen,
med henblik på en etablering. David spørger Lone Skriver om priser og procedurer, og har en
afgørelse til næste møde.
b: Organisationsbestyrelsen (OB) har godkendt at det er AB, og et udvalg under AB, som
redigerer hjemmesiden, med OB-formanden (David) som ansvarshavende. Til næste gang har
AB-medlemmerne tænkt over om de vil have billede på hjemmesiden
c: Følgegruppe til grønne tage bliver lagt ind under/slået sammen med følgegruppe til
LAR/Grøn Kloak.
d: Svend, Niels fra Engbrydparken og David tager til BL-konference i marts. Emnerne er
miljø-og klimaforbedringer og beboerdemokratiet. De samme 3 var også af sted sidste år og
har opbygget et godt netværk med andre beboeraktive og professionelle.
e: Der blev fremlagt en samarbejdesproblemetik ang. IT-udstyr på AB-kontoret, den vil blive
vendt overfor KAB.
Ad 6)

EVT:
a: Der skulle sælges kød hos smørrebrødsforretningen, det er ikke tilfældet? Undersøges.

b: REMA 1000 vil måske gerne have forretning i butikscentret. Der tages kontakt til REMA
1000 via KAB.
c: Tema-dag for butikscentret foreslås aflyst pga. for sen information fra kontoret. Svend og
David ser på det.
d: Anja kender en formand i Albertslund, som gerne vil komme og være dirigent, hvis det
skulle være. Svend kender en anden beboerdemokrat, Lauritz, som er villig til at komme og
undervise i dirigentens rolle. Vi siger ja og glæder os til at hilse på Lauritz.
e: Der udtales kritik af den tid det tager at få ting gjort, fra de er vedtaget. Dette diskuteres og
det tages op igen på næste møde.
f: Skal der være en hvid varme-aflæsningsbox i hver opgang? Dan og/eller John spørges.

