Afdelingsbestyrelsesmøde
Tid og sted: Tor. 2. januar 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.

Tilstede: KA, MJM, KDP, PTX, KL, KVF, TAV
Fravær uden afbud: CDA
Afbud fra: KG, MNN, MIK, NBG, KLM

Dagsorden
1. Valg af dirigent og referent
Dirigent: PTX
Referent: KVF

2. Godkendelse af dagsorden
Godkendt

3. Godkendelse af referat fra 5. december
Godkendt

4. Opfølgning fra sidste møde

Orientering

a. Music-gruppen kommer til næste møde

5. Nyt fra:
a. Inspektøren

Orientering

-meget roligt nyt år
-har snakket med TDC
-vaskerier begynder med at være udskiftet fra den 9. jan, med brugeranvisning mandagen der følger

b. AUB
-sommerfest
- kan sælge billetter via billetnet.dk, men skal forhold sig til loven
- videreudvikle garage+scene ideen
-ventilation system til byggesagen

c. Kassereren

Side 1

d. Udvalg
: Fit Club ønsker nøgle til fællessalen – har ikke fået tilbagemelding fra nøgleudvalget?
-

Fit club har været kontaktet
Ansættelsesudvalget har fået svar fra 2
PTX -> kontorudvalget
Mail systemet er blevet hakket, så hotmail er sortlistet, skal vente til de bliver hvidlistet igen

6. Post og meddelelser

Orientering

- Døv tolk er tilgængelig (og gratis)

7. Næstkommende fællemøde eller generalforsamling

Orientering

8. Musikgruppens ansøgning om udlæg jvf. mails sendt op til jul

Beslutning

- bevilliget penge, skal bruges til hvad de er bevilliget til.
- instrumenter skal enten sige de sige på dem er købt af AUB eller at de tilhører en anden.

9. Engelsk tolk til høringen i januar

Beslutning

Er det i orden at udbyde opgaven til en beboer via Fiset/netværket og f.eks. lønne vedkommende
med 800 kr.?
- bliver skrevet i fiset og på hjemsiden.

10. De overdækkede (=lukkede) gange
Beslutning
De overdækkede gange stilles i forb. med ombygningen overfor et valg: Enten bliver de bygget om
til åben gang eller også adopterer de "gang 4" modellen, dvs. de får selv ansvaret for at finde nye
beboere til deres gang. Hver gang holder urafstemning.
Vi skal beslutte:
a) Hvad gør vi, hvis der er stemmelighed?
- de bliver til åben gange.
- hvis en gang bliver til en fx åbengang, så kan de der vil have en overdækket gang, få mulighed for at flytte.

b) Er reglerne for gang 4 gode nok, eller trænger de til revision (tidligere udsendt pr. mail)?
- §2 stk 2 ”så vildt muligt” -> ”fortrinsvis”
- §2 stk 3 ”så vildt muligt” -> ”fortrinsvis”
- særlig tidsbegrænsning (for at formindske internflytning)

c) Vil vi i forbindelse med afstemningen tilbyde en lempelse af ordensreglerne, så de overdækkede
gange f.eks. selv kan bestemme, om rygning skal være tilladt og om det vil være lovligt at holde kat?

Side 2

- hver gang har deres egen regler -> gangen skal sige det videre
- gangens ordensregler skal forhold sig til loven og AUBs regler.

11. Næste møde
Næste møde er 16. januar klokken 19:15. Deadline for punkter til mødet er 9. januar
12. Eventuelt
13. Evaluering

Side 3

