Fællesmøde d. 17. 12. 2015, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal.

Referat
1) Valg af ordstyrer
Dan 3-40
2) Valg af referent
Sara 5-12
3) Valg af 1 stemmetæller
Annika 15-8. Ikke nødvendigt med to grundet meget få fremmødte.
4) Godkendelse af dagsorden
Tilføjelse af nyt punkt 9: Debat om saunagruppen af Annika 15-8
Godkendt.
5) Godkendelse af referat fra fællesmødet d. 15. oktober 2015 og
generalforsamlingen d. 8. november 2015
Referat fra fællesmødet d. 15. oktober 2015 er godkendt.
Referat fra generalforsamlingen kan ikke godkendes, da det ikke er
kommet ud endnu.
6) Beretninger
a. Kassereren/kontorudvalget
Regnskabet for 2014 er afsluttet. 2015 regnskabet arbejdes der på,
og har fortsat Helle som bogfører. Meget tilfredse med hendes
arbejde.
Kontorudvalget i AB: Kate, Dan og Eva. Der mangler stadig en
kasserer.
b. Afdelingsbestyrelsen
AB har konstitueret dig, og der fordelt sig på de forskellige
grupper.
Der er som noget nyt etableret et gruppeudvalg i AB.
Gruppeudvalget går ud på, at en eller flere medlemmer fra AB skal
fungere som kontaktpersoner for grupperne i Morbærhaven og
sørge for, at der er en bedre kontakt med dem.
Netværkssamarbejdet med Albertslund Kommune: Der arbejdes
på at indfører en seriesøndag (socialt arrangement) samt en
gangambassadør for gangene herude.

AB har fastlagt deres kerneværdier: Gennemskuelighed, åbenhed
og sammenhold (GÅS). AB vil arbejde ud fra disse kerneværdier i
deres arbejde fremover.
Det påpeges, at AB måske burde forsøge at lave en online artikel
om fællesmøderne.
c. AUBs bestyrelse
Der har været afholdt repræsentantskabsmøde: Kate er formand.
Phillip er næstformand. Dan er menigt medlem. Phillup er den nye
KKIK repræsentant.
d. Byggesagsudvalget
Skema B er blevet godkendt. Dette betyder, at projektet meget
snart kan sættes i gang. Forsøger at få det i gang så hurtigt som
muligt. Man regner med at starte i blok 2.
7) Nyt fra grupper
Kreagruppen: Ny kontaktperson kommer snart.
Motionsgruppen: nøglerne har været lukket, men de skulle alle være
åbnet igen nu.
Lan-party-gruppen: Har afholdt Lan-party i weekenden, hvilket var en
stor succes. Der planlægges nyt event.
Radiogruppen: gruppen er ikke aktiv, og Klaus 5-80 er eneste medlem.
Gruppen vil gerne lukkes til næste møde.
8) Besættelse af tillidsposter
a. 1 medlem af afdelingsbestyrelsen
Klaus 5-80 og Emil 10-77 stiller op.
Afstemning:
Klaus: 3
Emil: 10
Blank: 1
Emil 10-77 er valgt ind.
b. 1 kasserer
Ingen stiller op.
9) Debat om saunagruppen (af Annika 15-8)
Der bruges mange penge på at holde saunaen kørende. Frygt for at

saunaen er i en stand der gør, at den ikke er egnet til brug. Den er ikke
rengjort og der opbevares en madras derinde, hvilket måske kan skabe
brandfare. Brandsikkerheden dernede er ikke blevet undersøgt. Punktet
tages op til næste AB møde.
Annika 15-8 er velkommen til at indstille gruppen til nedlæggelse til et
kommende fællesmøde. Hun skal sende en mail til AB om, at hun indstiller
den til lukning og derefter komme med argumenter for hvorfor.
10)Eventuelt
Burde Morbærhavens hjemmeside renoveres? Der arbejdes pt. på at få
ordnet dette.
Det var tale om en fejl, da beboerlisten blev sent ud til flere beboere. Den
skulle kun have været sendt til Den Våde Hønes bestyrelse.
11)Evaluering
Tak for gløg og æbleskiver.

Deadline for punkter til næste fællesmøde er d. 23. januar 2016 [lørdag før sidste
tirsdag i ulige måneder] kl. 13. Punkter sendes til ab@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.

