Tillæg til referat AB-møde d. 4. marts, 1. afdeling
Der er delte meninger om legepladsudvalg og udvalg generelt.
IM synes, man har søsat legepladsudvalget for tidligt, nemlig den første
mandag i 2014. Det skulle være markedsført meget bedre først. Heriblandt
i opgangene, på GE's hjemmeside samt meldt ud på budgetmøderne i
januar, før man gik i gang. Blandt andet så andre beboere end dem der
mødte op på fællesmødet i oktober også kunne have haft mulighed for at
reagere samt ønsket om nyt blod og nye hoveder i udvalg, så der ikke kun
er tale om gengangere.
Ovennævnte omkring markedsføring og rekruttering til udvalg og
hvordan vi søsatte udvalget skulle vi først have vendt på et AB-møde,
inden legepladsudvalget gik i gang.
IM nævnte, at AB flere gange har haft op at vende, at det ikke er alle
beboere, der møder op til fælles beboermøder (afdelingsmøder),
budgetmøder osv. og at brug af opslagstavlen i opgangene netop der er
meget hensigtsmæssig/vigtig foruden hjemmesiden.
IM gjorde opmærksom på, at der allerede er flere beboere, som har
interesse i legepladsudvalget. Det har ikke været muligt for disse beboere
og IM at deltage i disse møder, da de har været placeret i hverdagene,
hvilket tydeligt er orienteret om pr. e-mail fra IM til de personer, som
startede legepladsudvalget op den første mandag i 2014. I e-mailen var
der blandt andet forslag om at tænke hele ugens 7 dage ind mht. placering
af mødedatoer, så disse beboere også kunne få mulighed for at deltage.
Beboer Gitte Bierbaum-Christensen har også e-mailet herom. Men ind til
videre er det ikke lykkedes. I mens har legepladsudvalget kørt videre med
de samme 4 deltagere. IM oplyste også, at hun - efter aftale med Brian havde e-mailet Brian de e-mail-adresser på interesserede hun havde
kendskab til. IM meddelte, at hun undrede sig over, at de ikke var blevet
brugt ved den sidste mødeinvitation/indkaldelse.
Samtidig gjorde IM opmærksom på, at vi skal passe på, at arbejdet bl.a.
omkring udvalg går for stærkt, vi skal lige huske baglandet og gribe de
bolde vi kaster i luften. Der henvises bl.a. her til mødet i december for nye
aktive/frivillige til diverse udvalg. Et møde der desværre ikke mundede
ud i noget / ikke blive fulgt op på.
IM havde begået et skriv med forslag til retningslinjer ved møder, som IM
havde med på AB-mødet, og som blev delt rundt.
I den forbindelse gjorde IM også opmærksom på, at vi for så vidt muligt
skal undgå rip-rap-rup møder, med andre ord møder lagt tæt op af
hinanden og placeret i samme uge. Søs var enig heri; gav et eksempel på
en uge, hvor der lå møder de første 3-4 dage i ugen.
Samtidig bad IM også i fremtiden om at undgå at flytte rundt på ABmøder, når der ikke er behov for det og henviste til AB-mødet i december,

som blev flyttet pga. et introduktionsmøde I KAB, som ingen deltog i!
Med andre ord udbad IM forståelse for samt en retningslinje for at man
undersøger, om der overhovedet er behov, inden man rykker rundt på et
møde, da det kan have forskellige konsekvenser for medlemmerne. Det
kunne IM desværre ikke få garanteret af formanden!
IM synes ikke vi lever værdierne omkring bl.a. rummelighed,
gennemsigtighed og ligeværdighed seriøst ud.
Naboskabsundersøgelsen
IM spurgte til rapport med resultater fra naboskabsundersøgelsen og om
status for denne på hjemmesiden. IM fik besked på, at hun kan hente et
eksemplar på kontoret, da den fulde rapport fylder meget.

