Beboerforeningen Morbærhaven

Åbent referat AB møde 02-12-2021

Afdelingsbestyrelsesmøde
Tid og sted: torsdag 2. december 2021 klokken 19:00 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: JH, KG, CM, HPC, MSF, KLK, NN
Afbud: PTX, MH
Gæster: Torben (adm.)

Referat
1. Valg af dirigent og referent
Dirigent: JH
Referent: CR
2. Godkendelse af dagsorden
Torbens punkter skubbes op før punkt 4.
Godkendt.
3. Godkendelse af referat fra AB-mødet d. 18. november 2021
Godkendt.
4. Opfølgning fra sidste møde

Orientering

a. Gennemgang af sidste mødes opgaveliste (se bilag)
MH er i gang med at opdatere ”Ny i MBH”.
CM: Jeg har talt med Torben om vedtægtsændringen, og jeg har valgt at tilføje
Stk. 11 til §25 om grupper. Det skal godkendes på GF.
”Stk. 11 Udgifter til udskiftning af køkkener/hårde hvidevarer i gruppelokaler
afholdes af grupperne. AUB afholder udgifter til gulve og maling af vægge, samt til
al arbejde der kræver autorisation (VVS, El og Kloak).”
KG: Betina og jeg har en aftale om at ophænge piktogrammer i næste uge. Jeg
har brug for mere info for at kunne løse opgaven med Netto.
HPC: Du kan lave en aftale med BK og Kontorudvalget om at mødes og blive
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enige om, hvad de har brug for af byttepenge.
JH: I Teams ligger der et link til en hjemmeside med gratis online kurser i
economics. Der er mulighed for at få længere kurser, hvis nogen vil være
ekspert i det.
CM: Jeg har fået bøgerne fra Eva.
Opgaven kan fjernes.
CM: Vedtægter omkring ansættelse af kasserer er ikke så relevant længere.
Kontorudvalget har aftalt at udlicitere bogholderopgaven til et eksternt firma,
så der kan komme større accountability, og vi kan få noget faglighed, som ikke
nødvendigvis kan findes blandt beboerne.
NN: På frivillig basis er det også voldsomt stressende at have så stort et ansvar,
så jeg er stor tilhænger af, at opgaven løses eksternt.
CM: Vi er ved at indhente tilbud. Det, vi har kigget på, er en årlig samlet pris for
bogholderi.
JH: Info om at lægge budget til GF er ikke så presserende.
HPC: Det er lidt presserende i forhold til, når folk vil søge bevillinger på FM.
Man kunne godt bruge en guide til forskellen på at lægge et budget og at søge
fra fællesmødepuljen, for det får vi ofte spørgsmål om.
JH er i gang med at skrive generel info til grupperne.
KG: Jeg synes ikke, at det er en akut opgave, men det giver mening, at
gruppeudvalget påtager sig opgaven.
KLK: Jeg har ikke fået adgang til Høne-mailen endnu. Sys -admin tolkede mailen
fra RG som om, at RG skulle have adgang til mailen. Jeg er forvirret over, hvad
der er gået galt. Det drejer sig om, at jeg vil sørge for, at one.com ikke længere
har nogle mails eller hjemmeside for Hønen.
NN: Problemet er at gamle hønemedlemmer stadig får mails vedr. Hønen, og det
vil vi gerne have stoppet.
Adgang til bankerne er kontorudvalgets opgave. Der bliver indsamlet
underskrifter.
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KLK: Jeg har ikke fået snakket med Betina endnu, så jeg har ikke nummeret til
alarmselskabet. Jeg ved, at Morbærhaven ejer 20 telefonnumre, så vi kunne
betale for vores egen telefonserver. Så kunne alarmselskabet få ét
telefonnummer, som de kan ringe til, og så bestemmer vi selv, hvordan listen
ser ud. Det kan bl.a. også programmeres ind, at der bliver ringet op til
festkontrollanten inden for et bestemt tidsrum. Til at starte med får jeg fat i
Betina inden næste møde og får fjernet de to fra listen og skrevet mig selv på.
Karantænesedlen til beboerkontoret er blevet lavet.
KG: Jeg synes ikke, at vi bare skal videregive opgaven med hjemmesiden til
netværksgruppen, da de har klaget over at have for mange opgaver.
NN: Jeg har snakket med sys admin, og det er et medlem fra netværksgruppen,
der selv har sagt, at de gerne vil løse problemet internt.
KLK: Netværksgruppen valgte at tage opgaven, fordi der er den mentalitet, at
hvis vi kan gøre det billigere, så gør vi det selv. Jeg ved dog ikke, om vi kan gøre
det ligeså godt som en ekstern partner.
KG: I forhold til branding af MBH, så er hjemmesiden det første sted, folk støder
på MBH, og den er vildt forældet. Vi kan sikkert finde en beboer, der er
uddannet til at lave hjemmesider, som kan opdatere den.
CM: Hjemmesiden er AUBs. Jeg synes, at vi burde nedsætte et arbejdsudvalg til
at se på at få hjemmesiden afsat til en ekstern partner, så support og
videreudvikling bliver ordnet eksternt. Udvalget kunne også indhente tilbud og
udspecificere, hvilke krav, vi har til en hjemmeside.
Jeg synes, at opgaven hører til repræsentantskabet og ikke til netværksgruppen.
AUB har pengene til at betale det. Vi kan snakke nærmere om det efter
repræsentantskabsmødet.
Jeg vil gerne være tovholder for det udvalg, da jeg har lavet hjemmesider før.
Tilbuddet, som Torben kom med, ligger i netværksgruppens lokale. KKIK har
indhentet det tilbud, så der er allerede blevet formuleret, hvad det er, vi har
brug for. Forhåbentlig kan vi finde den mail fra KKIK. Vi skal have mindst 3
tilbud ifølge reglerne.
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Medlemmerne i udvalget bør nok have lidt kompetencer, da det er en lidt akut
opgave, ikke en læringsopgave.
CM indhenter tilbud inden FM den 16. december. AUBs repræsentantskab
vender tilbage til AB med en beslutning på mødet den 6. januar.
5. Nyt fra:

Orientering

a. Inspektøren
Torben: Vi har haft en gennemgang af Center 3, og vi er gået i gang med at få styr
på trykkeriets lokale.
Jeg har snakket med en indretningsspecialist i IKEA om at få indrettet en
lejlighed herude, så der kan lægges billeder op på hjemmesiden.
Det ville være rart, hvis AB havde en talsmand, så alle ikke kommer rendende
hos administrationen.
KG: På GF talte vi om udstykning af haverne, og hvorfor det ikke kunne lade sig
gøre. Jeg fik en mail fra Eva om, at det er vores egen skrivelse, der siger, at vi
ikke kan gøre det.
Torben: Det er Hanne, der har fundet ud af, at det ikke kan lade sig gøre.
HPC: Vi er kommet frem til, at det kan ændres til GF.
KG: Hvis vi vil holde fast i, at det ikke kan lade sig gøre, skal vi bare have en
officiel skrivelse andetsteds fra, som siger det.
b. AUB
c. Kassereren/Kontorudvalget
CM: PTX har meldt sig ud. Der er derfor en åben plads i kontorudvalget.
JH og jeg har været i kontakt med bankerne, og vi venter på, at de vender tilbage
med et tidspunkt for et møde. Vi har nu ingen aktive medlemmer i
kontorudvalget med adgang til netbanken, så derfor har vi givet dispensation til,
at PTX midlertidigt kan hjælpe os med at udføre betalinger, mens vi sidder
sammen med ham. Vi har brug for folks underskrifter i dag.
HPC: Jeg føler, at vi skal skrive under på dokumenter til banken hver 3. måned.
CM: Det er fordi AB skal bekræfte det hver gang der er ændringer i
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kontorudvalget.
JH: Vi har stadig planer om at have en betalingsdag til grupperne. Planen er, at
det skal være hver onsdag, når BK er åbent.
CM: Der skal være to personer til stede for at kunne underskrive regninger, så vi
vil nok lave en rotationsordning, så medlemmerne i kontorudvalget skal møde
op hver anden onsdag. Vi kan lave om på det senere, hvis der ikke kommer nok
folk til, at det giver mening at have åbent så ofte.
d. Udvalg
6. Post og meddelelser

Orientering

a. Mail fra Torben omkring Phillip (22/11)
Torben: Det var ikke, fordi mailen handlede om Phillip. Jeg sendte bare det, vi
havde snakket om i forhold til vedtægtsændringen omkring, hvem der betaler
for ny etablering af køkkener/hvidevarer, og hvem der betaler for
vedligeholdelse.
b. 2 mails om Morbærtryk og beboerforeningens regnskab (23/11) (Lukket)
c. Opsigelse fra festlokaleansvarlig (25/11)
JH: Sandra fra KKIK har godkendt opsigelsen, så jeg ved ikke, om vi skal sætte os
mere ind i det.
KG: Jeg vil lige vende med Torben, hvordan vi gør, når en stilling skal slås op. Jeg
ved ikke, hvad reglerne er, når alle stillingerne overgår til boligselskabet.
KLK: Jeg mener, at BF skal afholde jobsamtaler, men kontraktmæssigt er folk
ansat af AUB.
KG skal snakke med Torben om ansættelse af en ny festkontrollant og
ansættelsesforhold generelt.
7. Konstituering

Beslutning

a. Konstituering af AB
PTX, HPC, NN, KLK, RG, MH, JH, CM, KG, MSF
PTX går på orlov.
b. Orientering om konstituering af AUB
KG: Jeg havde egentlig regnet med, at jeg skulle komme stille og roligt tilbage til
Beboerforeningen (BF), Beboerkontoret (BK), Afdelingsbestyrelsen (AB), Klagenævn og indstillingsudvalg (KNIU),
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AB, i hvert fald ikke som formand for AUB. Det vil kræve rigtig meget opbakning
fra jer andre, hvis jeg skal tage den post. CM og jeg har snakket om, at det vil
blive et meget tæt parløb, hvis jeg skal være formand, og han skal være
næstformand. Det kan nok godt være, at det mest er ham, der kommer til at stå
for kontakt til administrationen. Vi vil også gerne på et kursus, så vi ved, hvad vi
må, og hvad vores pligter er.
CM: Vi mangler et medlem mere. Der kommer til at være en klar linje om, at det
skal tilgodeses, at de fleste herude er studerende, og vi er frivillige, så møderne
skal passe ind i vores skema. Så man skal ikke forvente, at man skal til møde
klokken 9 på en hverdag.
KG: Der er 3-4 møder om året med KKIK i aftentimerne, og man behøver ikke at
deltage i alle AUB møderne som menigt medlem.
CM: Beboerne skal have flertal i AUBs bestyrelse, så vi har brug for et 3.
medlem.
KG: Jeg har siddet som menigt medlem før, og jeg lavede ingen opgaver for AUB,
jeg mødte bare op til møderne.
NN: Jeg vil gerne hjælpe til, men jeg ved ikke, om mine kompetencer rækker til
opgaven.
MSF: Jeg vil gerne være med, hvis arbejdet ligger efter kl. 17 på hverdage. Hvis
jeg kan blive sat ind i tingene, vil jeg gerne være suppleant.
KLK vil være anden suppleant.
KG (formand), CM (næstformand), NN (menigt medlem), MSF (første
suppleant), KLK (anden suppleant)
Medlemmerne er ikke konstitueret endnu, det sker først på
repræsentantskabsmødet d. 17. december.
c. Konstituering af kontorudvalgsmedlemmer
JH (menigt medlem), CM (menigt medlem), KG (menigt medlem)
PTX træder ud af kontorudvalget, og KG tager pladsen.
d. Konstituering af nøgleudvalget
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Kontaktperson: MSF
e. Konstituering af kontaktperson for KNIU (Lukket)
8. Dispensation til bladgruppens budgetposter

Orientering/Beslutning (CM)

Se mail fra Fiset d. 22/11.
CM: Vi troede, at der ikke var kapacitet i budgettet til at indkøbe ny IT, men det var
bare en bogføringsfejl på Intra. Så vi har altså råd til det, og punktet frafalder derfor.
9. Revisor gennemgang af alt regnskab fra 2015 (Morbærhaven, Morbærtryk og
Hønen)

Orientering/Beslutning (JH)

JH: Kontorudvalget har fået et tilbud fra Malik Cevher på revisor gennemgang af
regnskaberne. Vi har prøvet at indhente et tilbud mere. Vi har altså en kontakt, som
gerne vil samarbejde med os, og det vil selvfølgelig kræve en del forarbejde at sætte ham
ind i tingene. Han vil have 250 i timen, hvilket er rigtig billigt. Han er statsautoriseret, fra
Albertslund og har 6 års erfaring. Vi skal træffe en beslutning om, om vi skal betale en
revisor for at få styr på regnskaberne. Vi aner ikke, hvad timeantallet bliver, før han har
lavet det første overslag. Der er huller i regnskaberne siden 2015, og det kan i yderste
konsekvens komme tilbage og ramme os rent lovmæssigt, så vi skal have ryddet op i det.
KG: Jeg synes, at vi skal overveje, om vi skal have Stephanie ind over det. Hun har siddet
i kontorudvalget og ved en helt masse. Jeg synes ikke, at vi kun skal hyre en revisor, men
også sørge for, at revisoren kan bruge Stephanies viden og aflønne hende for det. Munter
har ikke formået at få styr på regnskaberne, selvom han kender beboerforeningen.
Afstemning om at kontorudvalget må gå videre med at få lavet et overslag fra
Malik Cevher (firma: Kascho) på revision af regnskaber fra 2015 og frem:
Enstemmigt vedtaget.
10. Morbærtryk, Bladgruppen og Fiset

Orientering/Debat (CM)

CM: Jeg har indstillet trykkergruppen til opløsning på næste FM. Der blev redegjort for
beslutningen i en mail til AB. Gruppen har haft udgifter, som den ikke har haft budget
til, de har forsømt deres pligt til at skrive deres aktiviteter i Fiset, der er ulovlige
elinstallationer og brandfare i deres lokale. Det er en lang liste af overtrædelser af BFs
vedtægter.
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Morbærtryk blev sidste år tvangsopløst pga. problemer med Skat, og hele BF var ved at
blive erklæret konkurs pga. gæld til Skat.
Jeg er den nye redaktør på Fiset, og jeg har besluttet at lave om på nogle ting. Fra
udgivelsen i januar, vil vi trykke på et eksternt trykkeri, da det vil give en bedre
kvalitet og frigøre gruppelokalet for trykkergruppen. Jeg synes ikke, at det er
forsvarligt at fortsætte med trykkeriet, når de også mener, at vi skal til at have en
udgift på næsten en halv million for at fortsætte med at trykke selv. Trykkergruppen
vil derfor ikke længere have noget formål.
Fiset vil udkomme i et nyt design fra det nye år, og jeg ønsker, at det ikke længere
behøver at blive husstandsomdelt. Jeg vil i stedet have, at det kan afhentes på
vaskerierne i nogle stativer fremover. Der står ikke i vedtægterne, at mødeindkaldelser
til FM og GF skal omdeles til husstandene, bare at de skal være tilgængelige. Derfor bør
det være tilstrækkeligt at hænge indkaldelserne op på plakatstativerne rundt omkring
i haven.
HPC: Hvis AB skal nedlægge en gruppe, skal det først tages op på et FM, så et AB møde
og til sidst et FM igen.
KLK: Lovmæssigt er jeg ret sikker på, at indkaldelser til FM og GF skal omdeles.
KG: Jeg tror bare, at det er en fortælling, vi har fået fortalt. Men jeg synes stadig, at GF
indkaldelsen skal uddeles.
CM: Vi kan sagtens stadig husstandsomdele GF indkaldelsen.
KG: Vi kan godt straks lukke ned for trykkergruppen, fordi de ikke overholder
brandreglerne. Jeg mener, at nøgleudvalget skal lukke gruppens adgang til
gruppelokalet omgående. Hvis medlemmerne har private ting dernede, må de få nogen
fra AB til at gå med derned, så de kan hente dem.
JH: Trykkergruppen har fået en mail omkring problemerne med deres lokale.
CM: Nedlukning af gruppen er på FM dagsordenen, men vi kan godt suspendere
kontaktpersonen nu og så opløse gruppen på FM i februar.
NN: Kontaktpersonen skal have skriftlig besked senest en uge før AB mødet i januar,
hvis nedlukningen bliver godkendt på FM i december.
CM: Kontaktpersonen er blevet underrettet om situationen. Vi skal have taget en
beslutning om, om vi skal suspendere kontaktpersonen.
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Beboerforeningens vedtægter §27: Afdelingsbestyrelsen kan på et
afdelingsbestyrelsesmøde, hvor mindst 2/3 af afdelingsbestyrelsen er fremmødt, for en
tidsbegrænset periode forbyde en beboer at gøre brug af en eller flere af
beboerforeningens aktiviteter eller faciliteter, såfremt denne beboer i
beboerforeningssammenhæng har optrådt til alvorlig gene for andre beboere eller
misbrugt beboerforeningens aktiviteter eller faciliteter. (…)
Forretningsorden for AB punkt 1.5: Afdelingsbestyrelsen kan på et møde med min. 6
medlemmer fremmødt suspendere en tillidsvalgt frem til næstkommende fællesmøde
(FM).
CM: Tillidsvalgte er inkl. kontaktpersoner for grupperne. Fiset vil blive forsinket i
december, hvis vi skal til at trykke det eksternt, og jeg ved ikke, om der er penge til det.
Pt. ville en sådan udgift kræve, at vi giver bladgruppen dispensation til at bruge
anderledes af deres midler. Bladgruppen har ca. 14.500 på budgettet over forskellige
poster.
KG: Hvad koster det at få trykt én udgave af Fiset? Jeg vil foreslå, at netværksgruppen
trykker dagsordenen til FM, og at bladgruppen uddeler den.
CM: Det koster 4000-5000, alt efter hvor lang tid det tager. Men den kan ikke nå at
blive trykt færdigt inden deadline for uddeling af indkaldelsen til FM. Derfor skal
dagsordenen uddeles separat. Jeg ved heller ikke, om bladgruppen er med på at
omdele, når alting bliver forskudt. Hvis vi lukker adgangen til lokalet for
trykkergruppen, så skal vi selv sørge for tryk og omdeling.
KG: Vi kan ikke lade være med at lukke en gruppe, der overtræder reglerne for
brandsikkerhed. I kan skrive på indkaldelsen, at der ikke bliver omdelt en udgave af
Fiset i december og hvorfor.
CM: Det vil betyde, at en masse grupper ikke får deres aktiviteter kommunikeret ud til
beboerne. Vi kunne godt skrive, at det pga. tekniske problemer kun udkommer digitalt
på hjemmesiden. Det må vi godt, fordi der ifølge den tidligere redaktør er blevet
indhentet GDPR samtykke fra alle, hvis navn/adresse står i bladet.
NN: Der står også navne på folk, der ikke bor her længere, så det kan ikke være aktive
samtykker.
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CM: Vi kan anonymisere bladet ved kun at skrive gruppemails i, i stedet for at have
folks private info stående.
KG: Vi kan få nogle eksterne til at trykke Fiset, og så kan vi selv stå for at trykke og
uddele FM dagsordenen og GF referatet. Så kan bladgruppen uddele Fiset, som de
plejer.
HPC: Vi kan godt stemme om, hvad vi skal gøre, for der stod også i mailen fra CM, at det
her skulle være et beslutningspunkt.
CM: FM dagsordenen og GF referatet skal være uddelt inden på onsdag klokken 22:00.
Lad være med at smide noget ind af folks brevsprækker efter kl. 22.
Afstemning om at suspendere kontaktpersonen for trykkergruppen, at
bladgruppen får dispensation til at bruge penge på tværs af deres budgetposter,
og at AB trykker og omdeler GF referatet og FM dagsordenen for december:
For: 6, Imod: 0, Blank: 1
Godkendt.
11. Tillidsposter i Hønegruppen

Debat (PTX)

Hønen er nødt til at have tillidsposter for at kunne have bankadgang, i stedet for bare en
kontaktperson.
Skubbes til næste møde.
CM: PTX mente, at bestyreren er en tillidspost, som skal vælges på GF, hvilket vi sprang
let henover til GF.
12. Hvad gør vi med nyttehavegruppen nu?

Debat (NN)

Skubbes til næste møde.
13. Beboerforeningens vedtægter

Debat (MH)

Linda mente at have fået at vide at man ikke må ryge i festlokalet - men det står der altså
i vedtægterne at man godt må. (paragraf 29)
Hvis vi ønsker at festlokalet er røgfrit tænker jeg at der skal laves en vedtægtsændring.
Skubbes til næste møde.
KLK: Festlokalet er ikke offentligt tilgængeligt, så lovgivningen kan ikke sige noget om,
om vi må ryge derinde. Hønen har været offentligt tilgængelig, så derfor har de skullet
have en rygeboks. Det står i festlokalets vedtægter, at man godt må ryge i lokalet, så
Beboerforeningen (BF), Beboerkontoret (BK), Afdelingsbestyrelsen (AB), Klagenævn og indstillingsudvalg (KNIU),
Fællesmøde (FM), Generalforsamling (GF), (HPC), (PTX), (NN), (KLK), (RG), (MH), (JH), (CM), (KG), (MSF) (**)
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det vil kræve en vedtægtsændring.
14. Indkaldelse til næste bymøde

Orientering (JH)

JH: Vi har fået en mail fra kommunen med en invitation til bymødet d. 14. december.
KG deltager og svarer tilbage på mailen. CM har også sagt ja til invitationen.
15. Opdatering af udvalgsliste og telefonliste
16. Næstkommende fællesmøde eller generalforsamling

Beslutning
Orientering

Næste fællesmøde er 16. december 2021 klokken 19. Deadline for punkter til dagsorden
er overskredet. Opgaverne skal fordeles.
CM: Jeg opskriver opgaverne i Teams, så kan folk selv skrive sig på.
17. Nyt fra afdelingsbestyrelsen i ”Det Sædvanlige Fis”

Debat

Er blevet skrevet.
18. Næste AB møde

Orientering

Næste AB-møde er 6. januar klokken 19:00. Deadline for punkter til mødet er 30.
december.
19. Eventuelt
KLK: Netværksgruppen har et problem, fordi de har en reservation på mad og gokart,
som efter julefrokosten går et par tusind ud over deres mødebevilling. Jeg vil spørge,
om AB kan afholde udgiften.
CM: Hvis I går over budgettet, kan I bare ikke få udbetalt mere.
KG: Se om I kan få udskudt regningen til januar. Det skal på dagsordenen, før der kan
tages en beslutning om det.
20. Evaluering
Opgaveliste:


MH og NN skal opdatere ”Ny i Morbærhaven”.



KG skal hænge piktogrammer om affaldssortering op. De ligger hos Betina.



KG skal tage fat i Netto for at høre, om de vil kunne hjælpe med at veksle penge.



Kontorudvalget skal indhente tilbud på bogholderi (kassererens opgaver).



Gruppeudvalget skal skrive information til hjemmesiden om, hvordan man lægger
budget til GF og søger fra fællesmødepuljen. Der bør også stå noget om, hvordan man
opretter en gruppe, forventninger til kontaktpersoner, og hvordan man fx får et lokale

Beboerforeningen (BF), Beboerkontoret (BK), Afdelingsbestyrelsen (AB), Klagenævn og indstillingsudvalg (KNIU),
Fællesmøde (FM), Generalforsamling (GF), (HPC), (PTX), (NN), (KLK), (RG), (MH), (JH), (CM), (KG), (MSF) (**)
Sekretær: (CR), Medlemmer af Kontorudvalget (JH, CM, KG)
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til sin gruppe.


KLK skal få styr på Høne-mails og GDPR hurtigst muligt. RG skal skrive til
sysadmin@aub.dk, at KLK skal have adgang til mailen.



Kontorudvalget skal sørge for adgang til bankerne.



KLK skal ringe til alarmselskabet og få fjernet Eva og Betina fra opkaldslisten og skrive
sig selv på som den første.



Hjemmesiden overholder ikke loven i forhold til kompatibilitet med læseprogrammer.
Torben har mere info om en ekstern partner, der kan løse det for os. CM indhenter min.
3 tilbud på løsninger inden FM den 16. december. AUBs repræsentantskab vender
tilbage til AB med en beslutning på mødet den 6. januar.



KG skal snakke med Torben om ansættelse af en ny festkontrollant og
ansættelsesforhold generelt.



Kontorudvalget skal betale en revisor for at gennemgå regnskaberne fra 2015 og frem.



KG skulle skrive til kontaktpersonen for trykkergruppen senest 30. december og
advare om, at AB ønsker at opløse gruppen.

Beboerforeningen (BF), Beboerkontoret (BK), Afdelingsbestyrelsen (AB), Klagenævn og indstillingsudvalg (KNIU),
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Opgaveliste fra mødet d. 18. november 2021


MH og NN skal opdatere ”Ny i Morbærhaven”.



CM skal skrive en vedtægtsændring omkring, hvem der betaler for ny etablering af
køkkener/hvidevarer, og hvem der betaler for vedligeholdelse (AUB eller BF). Snak
med Torben om det.



KG skal hænge piktogrammer om affaldssortering op. De ligger hos Betina.



KG skal tage fat i Netto for at høre, om de vil kunne hjælpe med at veksle penge.



JH og PTX skal undersøge kurser i economics og finde ud af pris og tid. De kan snakke
med Eva om det.



Der skal kigges på vedtægterne omkring ansættelse af en kasserer.



Der mangler information om, hvordan man lægger budget til GF på hjemmesiden. Der
bør også stå noget om, hvordan man opretter en gruppe, forventninger til
kontaktpersoner, og hvordan man fx får et lokale til sin gruppe.



KLK skal få styr på Høne-mails og GDPR hurtigst muligt. RG skal skrive til
sysadmin@aub.dk, at KLK skal have adgang til mailen.



Der skal sørges for adgang til bankerne.



KLK skal ringe til alarmselskabet og få fjernet Eva og Betina fra opkaldslisten og skrive
sig selv på som den første.



Kontorudvalget skal lave en karantæneseddel for udbetalinger.



Hjemmesiden overholder ikke loven i forhold til kompatibilitet med læseprogrammer.
Torben har mere info om en ekstern partner, der kan løse det for os. NN skulle skrive
til sysadmin og videregive opgaven til netværksgruppen.
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