Beboerforeningen Morbærhaven

Dagsorden AB møde 18-09-2014

Afdelingsbestyrelsesmøde
Tid og sted: Tor. 18. september 2014 klokken 19:15 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: KG, EJ, KDP, KSO, PTX, MB, CA, SBS
Afbud fra: KVF, MNN, MKP, RMG
Fravær uden afbud: ACP

Dagsorden
1. Valg af dirigent og referent
Dirigent: KSO, Referent: SBS
2. Godkendelse af dagsorden
KG har lidt info om ”I love Albertslund dag” samt et punkt om tilladelse til at holde
lobbemarked
3. Godkendelse af referat fra mødet d. 4. september 2014
Godkendt.
4. Opfølgning fra sidste møde

Orientering

Se under kasseren og udvalg.
5. Nyt fra:

Orientering

a. Inspektøren
Der kommer et besøg fra sikkerhedsstyrelsen d. 2. oktober fra kl. 9 og indtil til
eftermiddag, de skal rundt og kigge lidt på boligerne. Vi er velkomne til at gå
med rundt og kigge.
Oprydning af cykelskurene d. 26.-28. november, hvor alle cykler, der ikke
bruges, tages væk. Der sendes varsel herom i fiset samt til beboerne 14 dage før.
Der har været nogen ude og kigge på vores containere. I stedet for alle de små
skure ville vi gerne have at der kom nogle få centralafdelinger. KSO: Det kan
blive et problem, at der skal gås langt for at komme til skraldespandene, er
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bange for at beboerne bliver utilfredse. KDP undersøger om det er noget
byggesagsudvalget egentlig vil have, samt om der evt. er mulighed for en
kompromisløsning.
b. AUB
Budgettet for 2015 er blevet godkendt på repræsentantskabsmødet.
c. Kassereren
Skal have underskrifter fra alle AB-medlemmer så KSO og MB kan få Nem-ide.
Derudover har en af rengøringsmedarbejderne spurgt om det er muligt at få sin
løn forudbetalt. Vil gerne høre om AB synes det er noget vi skal gøre.
Vedkommende har ved et tidligere tilfælde fået lov at få sin løn forudbetalt.
Enighed i AB om, at lønnen som udgangspunkt ikke forudbetales.
Moms er blevet indberettet og vi er dermed sluppet for at få en bøde. Munter er
endnu ikke blevet kontaktet pga. at jeg har haft travlt med skole og udarbejdelse
af nyt regnskabssystem. Men når aftalen med Munter er færdig og på plads, så
går jeg i dybden med grupperne.
d. Udvalg
CA har kontaktet Trionet angående nogen TV-løsninger, og har taget nogle
informationer om tilbud med. Vi har fået et hurtigt tilbud, men CA har også aftalt
møde med dem, hvor resten af AB gerne må deltage. CA har undersøgt hvor
meget det vil koste at skifte pakker og hvordan det skal gøres. I forhold til det vi
har nu, så koster det ca. det samme, hvis vi skulle tilbyde det samme. Enighed
om at vi trænger til noget nyt herude. Enighed i AB om at lave en afstemning
blandt beboerne, måske en digital afstemning hvis det er muligt, så vi kan sikre,
at vi får nogle pakker som dækker de allermest populære kanaler blandt
beboerne. CA prøver at lave en pakke, der er magen til den vi har nu, også et
eksempel på en anden pakke, så vi kan få nogle helt præcise priser på det.

Beboerforeningen (BF), Beboerkontoret (BK), Afdelingsbestyrelsen (AB), Klagenævn og indstillingsudvalg (KNIU),
Fællesmøde (FM), Generalforsamling (GF), Kate Dyrhøj Pedersen* (KDP), Peter Toxværd (PTX), Katrine Vinter
Fontaine (KVF), Katja Grith (KG), Monica Naja Nicolajsen (MNN), Robin Mathias Glenshard* (RMG), Aslak Carl
Poulsen(ACP), Christian Anderson Jørgensen (CA), Mallica Back* (MB), Eva Jensen* (EJ), Martin Kim Pedersen
(MKP), Kasserer: Kris Strandby Olsen* (KSO), Sekretær: Sara Brahmer Svendsen (SBS) Medlemmer af
Kontorudvalget (*)
Side 2 af 4

Beboerforeningen Morbærhaven

Dagsorden AB møde 18-09-2014

EJ og KG vil lave en beskrivelse af udvalgene. Derefter kan vi gennemgå
udvalgene her på et AB-møde, hvor folk kan melde sig til.
6. Post og meddelelser

Orientering

KG: KKIK holder bestyrelsesmøde snart, hvor jeg vil deltage.
KG: Angående oprydningsarrangement d. 5/10 kl. 10-12 i boligområderne og kl. 13 på
gården til kaffe og kage: Ville være rigtig godt hvis vi deltog til dette arrangement. Det
drejer sig kun om to timers oprydning i vores eget område. Har nogen lyst til at
deltage?
Enighed i AB om, at vi vil prøve at arrangere noget lignende på et andet tidspunkt, så vi
kan planlægge det i bedre tid.

KDP: Mail fra TBG: borgermøde angående affaldssortering. Er der andre der er
interesserede i at deltage? KG vil gerne.

KSO: Der har lige været en lille sag i musikgruppen, hvor to medlemmer har drukket og
røget i musikrummet. Begge medlemmer har nu fået karantæne for en lille periode.
Der er altså problemer med musikgruppen igen.
Musikgruppen indkaldes til næste AB-møde, KSO sørger for at indkaldelsen. Mødet
med musikgruppen indkaldes til kl. 19.15 i fællessalen center 4, men vi mødes selv
allerede kl. 18.00 og spiser sammen deroppe.
Indkaldelsen begrundes i, at AB gerne vil høre hvordan det går i musikgruppen, da vi
igen er blevet gjort opmærksomme på, at der er uoverensstemmelser internt i
gruppen.
7. Næstkommende fællesmøde eller generalforsamling

Orientering

Vi skal have styr på det hele denne gang. Alt skal planlægges ordentligt, så vi ved hvem
der skal gøre hvad. Der skal være et bedre sammenhold i AB, så vi fremstår som en
gruppe.
KG: Vi kunne udvide vores mødetider eller holde en temadag engang i mellem, fx
kunne vi holde en inden fællesmødet og en inden generalforsamlingen.
Enighed om afholdelse af temadag lørdag d. 11/10 2014 kl. 11.00. KG sørger for mad
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mm. Folk må meget gerne sende en mail til KG om, hvad de gerne vil have at spise og
drikke.
MB vil gerne være den nye administrator for AB’s facebookgruppe.
MB vil gerne prøve at lave en afstemning på facebook vedrørende valg af dato til næste
temadag.
EJ vil undersøge muligheden for afholdelse af kursusweekender som før i tiden.
8. Ønsker til bevilling og vedtægtsændringer til GF (2/2) (KDP)

Beslutning

Vi skal have truffet en beslutning omkring hvilke ønsker vi har til 2015.
Enighed om, at der skal lægges flere penge i Sankt Hans arrangementet, der søges om
35.000 kr. i stedet for 20.000 kr. som sidste år. Pengene skal gå til bl.a. helstegt
pattegris og musik, så der kan skabes en bedre stemning denne gang. KG går allerede i
gang med at forberede det. Der søges om 2000 kr. til infoudvalget, til småanskaffelser.
Ny kortprinter udgår. KDP undersøger hvad der bliver gjort med de ting der bliver
ødelagt under renoveringen, fx ødelagte hegn. Resten forbliver uændret.
9. Næste møde
Næste møde er torsdag d. 2. oktober 2014 klokken 18:00. Deadline for punkter til mødet
er d. 25. september 2014.
10. Eventuelt
KG: Vil gerne have tilladelse til at holde loppemarked d. 20/9 2014, og sætte en seddel
op angående dette, pt. Er der ca. 10 beboere der vil deltage. Boderne opstilles ved
fortovet ved siden af parkeringspladsen fra 10-16. Enighed i AB om, at det er OK.
11. Evaluering
Rigtig godt møde med en god tone, hvor alle har haft mulighed for at blive hørt.
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