Beboerforeningen Morbærhaven

Dagsorden AB møde 2011-11-17

Afdelingsbestyrelsesmøde
Tid og sted: Tor. 17. november 2011 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.

Dagsorden

1. Valg af dirigent og referent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Godkendelse af referat fra 6. oktober og 3. november
4. Opfølgning fra sidste møde

Orientering

a. Billard-lokalet er der kommet styr på det
b. Referat fra august FM (MJM og KDP)
5. Nyt fra:

Orientering

a. Inspektøren
b. AUB
c. Kassereren
d. Udvalg
6. Post og meddelelser
7. Tagsagen (MJM)

Orientering
Debat

Folk bedes læse Alectias overslag som fremsendt af Johnny i e-mail 22 okt. med titlen
"Skrivelse til kommunen vedr. renovering" samt oversigten over AUBs nuværende lån
som fremsendt i e-mail sammen med referatet fra repræsentantskabsmødet af Jan
Nielsen (KKIK) 13. oktober.
Jeg foreslår at vi primært bruger punktet til at drøfte om der er ting, vi gerne vil have
belyst yderligere i de to papirer.
8. Opfølgning på GF (EJ)

Debat

Beboerforeningen (BF), Beboerkontoret (BK), Afdelingsbestyrelsen (AB), Klagenævn og indstillingsudvalg (KNIU),
Fællesmøde (FM), Generalforsamling (GF), Karsten Ankerdal* (KA), Bille Lækker (BL), Eva Jensen (EJ), David
Berkan* (DB), Johnny C. Kejs* (JCK), Nicolaj Carlsen (NKC), Erling Otto (EO), Morten Juul Møller (MJM), Kenni Flink
Gosmann (KFG), Kate Dyrhøj Pedersen (KDP), Mette Bohne (MB), Henrik Conradsen (HC), Emanuel Gomes (EG),
Kasserer: Lars Munter* (LM), Sekretær: Martin Mehlsen (MM) Medlemmer af Kontorudvalget (*)
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Præsentation for og af medlemmerne.
9. KNIU-sag (KNIU)

Beslutning

Lukket punkt
10.Valg til KNIU

Beslutning

11.Dagsorden til FM (MM)

Beslutning

Der er kommet flere forslag til ændringer i dagsordenen til FM, de seneste to nævnt her
under.
MJM: "Deadline for punkter til næste fællesmøde er [lørdag før sidste tirsdag i ulige
måneder] kl. 13.
Punkter sendes til sekretaeren@aub.dk eller afleveres i beboerkontoretspostkasse
uden på center 1.
Hvis du vil have hjælp til at formulere et forslag er du velkommen til at skrive til
afdelingsbestyrelsen: ab@aub.dk - men gør det i god tid inden ovennævnte frist.
KDP: skriv en notits om at man ikke behøver at have beboerkort med for at deltage i
fællesmøde.
Jeg har altid haft den holdning at jeg ikke blot løber med enkelte AB-medlemmers
ideer, da ikke alle nødvendigvis er enige, og dagsordenen kunne hurtigt komme til at
ligne en kaotisk opslagstavle af urelaterede beskeder og opslag. Ser dagsordenen til FM
ud som den skal, eller er det tid til nogle justeringer?
12.Planlægning af stormøde med overdækkede gange (MJM)

Beslutning

13.Skal vi sætte beslutningspunkt om reklamefinancierede brochurer på FMdagsordenen? (MJM)

Beslutning

Se e-mail sendt af Bent Wilfarth 31. oktober med titlen "Samarbejde vedr.
annoncefinansieret brochurer"
14.Beslutning om anskaffelse ladestandere (MJM)

Beslutning

Se tilbud fra Cleancharge som forwarded ved e-mail af Morten Juul Møller lørdag d. 5.
november
15.Planlægning af AB's julefrokost (MJM)

Beslutning

16.Nedsættelse af udvalg til behandling af ansøgere til KNIU. (MJM)

Beslutning

Beboerforeningen (BF), Beboerkontoret (BK), Afdelingsbestyrelsen (AB), Klagenævn og indstillingsudvalg (KNIU),
Fællesmøde (FM), Generalforsamling (GF), Karsten Ankerdal* (KA), Bille Lækker (BL), Eva Jensen (EJ), David
Berkan* (DB), Johnny C. Kejs* (JCK), Nicolaj Carlsen (NKC), Erling Otto (EO), Morten Juul Møller (MJM), Kenni Flink
Gosmann (KFG), Kate Dyrhøj Pedersen (KDP), Mette Bohne (MB), Henrik Conradsen (HC), Emanuel Gomes (EG),
Kasserer: Lars Munter* (LM), Sekretær: Martin Mehlsen (MM) Medlemmer af Kontorudvalget (*)
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17.Næste møde
Næste møde er 1. december klokken 19:15. Deadline for punkter til mødet er 24.
november
18.Eventuelt
19.Evaluering

Beboerforeningen (BF), Beboerkontoret (BK), Afdelingsbestyrelsen (AB), Klagenævn og indstillingsudvalg (KNIU),
Fællesmøde (FM), Generalforsamling (GF), Karsten Ankerdal* (KA), Bille Lækker (BL), Eva Jensen (EJ), David
Berkan* (DB), Johnny C. Kejs* (JCK), Nicolaj Carlsen (NKC), Erling Otto (EO), Morten Juul Møller (MJM), Kenni Flink
Gosmann (KFG), Kate Dyrhøj Pedersen (KDP), Mette Bohne (MB), Henrik Conradsen (HC), Emanuel Gomes (EG),
Kasserer: Lars Munter* (LM), Sekretær: Martin Mehlsen (MM) Medlemmer af Kontorudvalget (*)
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