Beboerforeningen Morbærhaven

Dagsorden AB møde 06-08-2015

Afdelingsbestyrelsesmøde
Tid og sted: Tor. 6. august 2014 klokken 19:00 på beboerkontoret
Kategorier for dagsordenspunkter
Debat: Det primære i dette punkt er at skabe en debat.
Orientering: Punktet er primært for at fremlægge informationer.
Beslutning: På dette punkt er det primære at der træffes en beslutning.
Til stede: SK, KSO, MKP, KDP, NBG, SBS, PMJ, CA
Afbud fra: KG, PTX, MF, ACP
Gæster: Torben (inspektør), Helene 21-11

Dagsorden
1. Valg af dirigent og referent
Dirigent: KSO. Referent: SBS
2. Godkendelse af dagsorden
Punkt 9, 14 og 15 frafalder. KG’s punkter frafalder, da ingen ønsker at opretholde dem.
Fremover: Folk skal beskrive hvad punkterne handler om, så man kan forberede sig til
det enkelte punkter.
3. Godkendelse af referat fra det ordinære AB-møde d. 4. juni 2015 samt det
ekstraordinære AB-møde d. 16. juli 2015.
Begge referater er godkendt.
4. Opfølgning fra sidste møde

Orientering

a. Telt – Noget nyt? Intet nyt siden sidste møde.
b. Forskønningspuljen til Haveudvalget – Noget nyt? Intet nyt indtil videre.
c. Ændring af infomøderne – Noget nyt? PMJ og KDP har kigget på det, og blevet
enige om at rykke det indtil MKP er med, så det hele kan revideres.
5. Nyt fra:

Orientering

a. Inspektøren
(PMJ forlader lokalet mens der snakkes om ham)
Kommunen vil gerne have Phillip 16-2 i erhvervspraktik. Administrationen vil
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gerne have ham i praktik hos dem. Det er en stor fordel, da han allerede kender
rigtig godt til deres arbejde.
Enighed i AB om, at det er en god idé.
b. AUB
Repræsentantskabsmøde d. 7. september. Der vil snart komme en indkaldelse.
Moskeen: Pt. Er der kun en person, som har nøgle til den. Vedkommende skal
snart på 3-måneders udlandsrejse. I det hele taget er der problemer med, at der
kommer folk oppe i moskeen, som ikke bor i Morbærhaven. AB indkalder
vedkommende til et møde, så problemerne kan blive løst.
c. Kassereren
Vi venter på at Michael (revisor) sende det sidse materiale til Helle (bogholder).
Status for 2015 ser allerede meget bedre ud end det gjorde i 2014.
d. Udvalg
Kontorudvalget: Fremover handler beboerkontoret kontorartikler ind hos det
samme sted som administrationen gør, da det vil spare os en masse penge.
Kontorudvalget mangler et medlem: NBG melder sig.
Radio- og TV-udvalget: Kanalafstemningen er gennemført. Stemmeprocenten
var på ca. 28,5%. Der var flertal for at få to kanalpakker.
Netværksgruppen: Har åbnet en telefonlinje. Skulle gerne starte op onsdag i
næste uge. Telefonnummeret bliver annonceret i Det Sædvanlige Fis.
6. Post og meddelelser

Orientering

Intet.
7. Næstkommende fællesmøde

Orientering

PMJ køber ind og opretter en nemlig konto. CA sidder i døren. NBG tager eksemplarer
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af Det Sædvanlige Fis med til mødet. MKP er ordstyrer. KDP sørger for at fremlægge
regnskaberne.
8. Dækning af udgifter ved pakkeskifte (CA)

Beslutning

Som det er nu, så bruger vi mange mandetimer, samt penge på filtre når beboere skal
skifte til mindre pakke. Derfor foreslår jeg, at man indfører et gebyr for pakkeskift, der
dækker nogle af disse omkostninger.
Som det står nu, så skal Linda registrere pakke skifte, sende en melding til Sandra, som
så får lavet regningen om. Dernæst skal Torben sende en blå mand ud med en seddel
om, hvornår filteret bliver skiftet, og at de skal være hjemme.
Dernæst skal de så have en mand ud og sætte filteret på.
Når filteret så er kommet på, skal der meldes ud til CopyDan, TrioNet m.m., at vi har en
mindre betalende seer.
Og en bonus info, så koster et filter 600 kr, indtil vi får renoveret vores antennenet til
renoveringen, derefter bliver de billigere.
Mit foreslag er, at hvis man ønsker at skifte kanalpakke, skal man betale et gebyr på
omtrent 200-300 kr. Dette dækker ikke alle omkostningerne, men giver folk lidt
betænkning, når de vælger at skifte kanalpakke. Resten må tages fra Antennebidraget.
Dog kan man eventuelt godt lave en regel, om at det er gratis at skifte op, men koster
penge af skifte ned. Men må vi tage op på mødet.
Afstemning om 250 kr:
For: 5, Imod: 1, Blank: 0. Vedtaget.
9. Forslag omkring øget sikkerhed ved kørsel på parkeringspladen (CA) Beslutning
Punktet frafaldes.
10. Priser for tørring af tøj (CA)

Beslutning

Se vedhæftet PDF-fil for uddybende forklaring.
PMJ undersøger nærmere, hvornår det pengene er tjent ind.
Giver ikke mening, at dem der er miljøvenlige skal betale lige så meget, som de andre.
Punktet tages op igen til næste møde, når vi har fundet ud af mere.
11. Lukket punkt
12. Manglende overførsel af penge (Dudie)

Debat/Orientering
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Jeg skriver igen, igen, igen, fordi jeg ikke har modtaget overførslen for det, som jeg har
lagt ud for i Nyttehavegruppen.
Jeg får nu at vide af en fra kontorudvalget, at der vil blive skrevet en mail til mig med
begrundelse for hvorfor jeg ikke har fået overført de penge.
Nu, 1½ måned efter at jeg har afleveret kvitteringerne og først efter, at jeg har måtte
skrue bissen på. Det kan da simpelthen ikke være rigtig, at jeg skal bruge så meget
energi på at få mine penge retur? Og endda efter så mange rykkere, først få at vide nu,
at der er problemer med overførslen.
Hvilke problemer ved jeg ikke, det finder jeg vel ud af i den mail, jeg modtager fra
denne person i kontorudvalget.
Det var lidt baggrundshistorie.
Jeg synes at I skal snakke om og få rettet op på det her. I beboerforeningens vedtægter
står der under kasserer:
Forestå udbetaling af bevillinger indenfor de gældende tidsfrister.
Mig bekendt, når beboerforeningen ikke har en kasserer, så overtager kontorudvalget
kasserens opgaver.
Jeg kan ikke finde noget sted der skriver hvad denne tidsfrist er, men jeg er ret sikker
på at absolut INGEN handling indenfor 1½ måned, er fuldstændig uacceptabelt.

Dudie har fået sine penge udbetalt, så problemet er løst.
13. 3- års planen. Temadag d. 12. september 2015–BRAINSTORM Debat/Orientering
Brainstorm inden den kommende temadag d. 12. september 2015, hvor 3-års planen
skal laves.
Personalehåndbogen og årshjulet (se punkt 16 nedenfor)
NBG melder afbud.
14. Brev fra Albertslund Kommune (KG)

Orientering/Beslutning

Angående kriminalpræventiv indsats. Punktet frafaldes, da KG ikke er til stede og
ingen ønsker at opretholde punktet.
15. Håndtering af sager om aktindsigt (KG)

Debat/Beslutning

Punktet frafaldes da KG ikke er til stede og ingen ønsker at opretholde punktet.
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16. Personalehåndbog

Debat/Beslutning

Disse punkter skal behandles herunder og skal tages op til mødet d. 12. september
(temadagen)
a. Proces for AB medlemmer som indtræder/udtræder. I henhold til bevillingen
for Den våde Høne (PMJ)
b. Proceduren ved mistillid til AB-medlemmer ved brud på tavshedspligten
17. Mødepligten i AB (KSO)
Der skal være en konsekvens ved ikke at møde op. Som det er nu kan man melde afbud
hver gang og alligevel sidde i AB. Vi burde måske have en større konsekvens.
Dette punkt tages op til temadage.
18. Næste møde
Næste møde er 3. september 2015 klokken 19:00. Deadline for punkter til mødet er 27.
august 2015.
19. Eventuelt
Gamle fuldmagter er nu blevet slettet. Nu er det kun PMJ og KDP, der kan hæve penge
(fremtidigt også NBG, som lige er blevet valgt til kontorudvalget).
20. Evaluering
Godt og hurtigt møde.
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