Beboerforeningen Morbærhaven

Dagsorden AB møde 01-11-2014

Afdelingsbestyrelsesmøde (Temamøde)
Tid og sted: Lør. 1. november 2014 klokken 20:00 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: EJ, PMJ, CA, MKP, ACP, KSO, KDP, KG, SBS
Afbud fra: PTX, MNN, MB
Fravær uden afbud: RMG, KVF

Dagsorden
1. Valg af dirigent og referent
Dirigent: KSO, Referent: SBS
2. Godkendelse af dagsorden
Godkendt.
3. Den kommende generalforsamling

Orientering/beslutning

Sidste fællesmøde gik rigtig godt, og det tegner dermed godt til den kommende GF.
AB håber på snart at se MNN til flere møder, vil gerne have at AB står sammen.
Vedrørende kravene til kassereren: Vi skal have fundet en måde at formulere det på,
som sikrer, at vi fremover ansætter folk, der har styr på det de skal lave.
Sandwich til GF? KG henvender sig til cafegruppen, og hvis de ikke vil, så tager hun sig
selv af det.
Sommerfestgruppen har ikke søgt om penge endnu. Dette skyldes tvivl om det
overhovedet bliver til noget. Til gengæld søges der om kulturpuljen.
Forslag om at kulturpuljen sættes op. Dette kan dog være lidt problematisk nu hvor der
er andre grupper, der har søgt i sidste øjeblik. Løsning: Disse ændringer stilles som
ændringsforslag. KSO informerer dem om, at de kan stille det som ændringsforslag til
mødet.
Vi har noget materiale tilbage efter sommerfesten (kabler og stik, mm), hvad skal der
gøres ved dette? Skal Beboerforeningen købe det? Dette sættes på som punkt til mødet
på torsdag d. 6. november.
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EJ læser op af indkøbsliste til GF: Sprittus, batterier til uret, kaffe/glas/krus, mere
sodavand. KSO sørger for blokke og kuglepenne.
KDP sørger for stemmesedler. CA printer en opdateret beboerliste. CA sidder i døren
(KVF og RMG meldte sig også til sidste møde). KG har brug for hjælp ca. 45 minutter
inden mødet starter, KSO og PMJ møder lidt tidligere og hjælper, de mødes kl. 10.15.
De ekstra GF indkaldelser skal bringes op til mødet. Forslag om at få regnskaberne op
på projektoren. KDP indstilles som bisidder til MKP. SBS sender besked til fiset om, at
møderne fra d. 20/11 starter kl 19.00.
Problematisk: at vores indkaldelser til møderne mv. ikke også kan findes på engelsk.
Dette tages op til AB-mødet efter generalforsamlingen.
4. Næste møde
Næste møde er d. 6. november 2014 klokken 19:15. Deadline for punkter til mødet var d.
30. oktober 2014.
5. Eventuelt
Julefrokost: Der er endnu ikke udsendt nogen doodle, så det vil CA gerne forsøge.
KG: Vedrørende brug af kamera herude: Hvad skal vi gøre fremover? Dette sættes på
som punkt til efter GF.
ACP: de ansatte skal have lavet en APV. Forslår at der nedsættes en arbejdsgruppe til
dette.
Låg på skraldespandene? AB stiller det som et punkt på næstkommende fællesmøde.
KG finder på et navn til et udvalg angående det her med skraldespandene.
6. Evaluering
Godt og kort møde.
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