Dagsorden AB-møde 5/11 2013 kl. 18.30

Til stede:
1)
2)
3)
4)











Valg af dirigent
Valg af referent
Godkendelse af referat
Nyt fra Administrationen

Opgørelse over klager i oktober måned
Antal besøg på hjemmesiden
Illustration af skilt ved koen
Opfølgning på Hold Danmark Rent arrangementet d. 9. oktober 2013
Vedligeholdelse samt oprensning af tagrender på Grønne Tage
Projektstatus nye entredøre i afdeling IV
Opfølgning på KAB konferencen weekenden d. 26. – 27. oktober 2013
Opfølgning på stormen d. 28. oktober 2013
Opfølgning på afdelingsmødet d.31. oktober
Eventuelt
5) Hvad vi ikke nåede fra sidste møde + aktionsliste

6) Nyt fra formanden
Velkommen til nye medlemmer og en snak om hvad det vil sige at sidde i bestyrelsen.






Frivillighedscirklen
Erfaringer bordet rundt
Læs referaterne på hjemmesiden
Procedurer for den nye bestyrelse. Møde-dag, -tidspunkt og sluttidspunkt, kun tage beslutninger
på møder (dvs. ikke pr. mail) m.m.
Arrangerer besøg af ABC-rådgivere, evt. i samarbejde med Boligselskabet

Status på projekter og info fra grupper og udvalg





Eventuelle grupper nedsat på Beboermødet
”Synsudvalg”
Ordensreglerne, revision af husordenen
Nye grupper/udvalg vi kunne have lyst til at sætte i gang?

Jule-tamtam incl. loppemarked, d. 30/11 – organisering, økonomi m.m.

Anden generel info fra formanden om møder, beslutninger, presse m.v. siden sidst.








Vand i Byer på Teknologisk Institut
Solceller, Bo-lind i Gladsaxe
Energirenovering – afd. 1 og 3 beslutning og hvad der sker på dette område.
Ronny supplerer.
Reklame-brochure fra håndværkerne
Kanaler på TV i mødelokalet
Presse – artikler og tv-stars 
Kulturnatten
7) Forslag til Dialog-mødet med kommunen: Hvilke emner ønsker vi at rejse?
8) Forslag: Kalender op på hjemmesiden – også ang. ting der er sket, ikke kun ting som skal
ske – og så måske ”scrol-over” info før direkte link. Udtalelse fra AB (da beslutningen
ligger i OB/formanden/kontoret).

Tak til Administrationen/Ronny - Pause

Bestyrelsen fortsætter, 2. afdeling
Uformel samtale om alt vi finder relevant samt fortsat ”goddag” til de nye.

