Fællesmødet d. 18. februar 2021, kl. 19:00

Referat
1) Valg af ordstyrer: Betina.
2) Valg af referent: Caroline.
3) Valg af to stemmetællere
Henriette og Betina.
4) Godkendelse af dagsorden
Godkendt.
5) Godkendelse af referat fra
fællesmødet d. 17. december 2020
Godkendt.
6) Beretninger
a. Kassereren
Intet at berette.
b. Afdelingsbestyrelsen
Intet at berette.
c. AUBs bestyrelse
Eva: Punktet burde nok hedde ’AUBs
bestyrelse/inspektøren’. Jeg kan
meddele, at vi får 3 nye pakkebokse
herud, udover de 2, vi allerede har.
7) Nyt fra grupper
Kjeld: De grupper, der stadig holder
møder, står bag på Fiset. Hvis der
var flere, der mødte op, så ville
bladgruppen heller ikke holde

møde. Vi gør det kun, fordi vi altid
holder os under 5 mennesker.
Henriette: Til orientering, så holder
spilgruppen pt. ikke møder, da vi
som regel bliver over 5 mennesker.
8) Besættelse af tillidsposter
a. 4 medlemmer af
afdelingsbestyrelsen
Robin melder sig ind i
afdelingsbestyrelsen.
9) Eventuelt
Betina: Morbærhaven har 50-års
fødselsdag den 1. marts. Vi ville
have holdt noget, men det bliver
udskudt til, når corona lader os. Det
er også blevet skrevet i Fiset.
Kjeld: Bliver huslejestigningen på
2% så annulleret, hvis festen først
holdes til næste år?
Betina: Festen er bare rykket, ikke
aflyst. Den bliver forhåbentlig ikke
først holdt næste år, men måske i
efteråret.
10)

Evaluering

Henriette: Det er dejligt, at så mange
er mødt op. Det var der ikke til
sidste fællesmøde. Jeg synes, at det
fungerer godt, at folk kan få lov til at
snakke over et almindeligt Teams

møde i stedet for et Teams Live
event, hvor de er nødt til at skrive i
chatten. Jeg synes, at vi skal
fortsætte med at holde møder sådan
her.
Klaus: Jeg synes også, at det
fungerer fint. Men det ville være fedt
at se nogle flere ”almindelige”
beboere, og ikke kun alle os, der er
så indblandede i Morbærhaven. Til
næste fællesmøde, kan vi måske
gøre mere opmærksom på det, ved
at bruge vores Facebook side og
Facebook gruppen mere.
Kjeld: Jeg synes godt, at vi kan
fortsætte sådan her. Vi kunne også
supplere de almindelige
fællesmøder med det her, så man er
fri for at gå op i fællessalen.
Betina: Det tager vi til efterretning.
Robin: Jeg synes også, at der skal
mere fokus på at få det spredt ud til
flere af Morbærhavens beboere. Jeg
kender flere, der slet ikke vidste, at
fællesmøder var en ting. Jeg ved ikke
præcis, hvad vi skal gøre, men det er
vigtigt, at beboerne kender til
fællesmøderne.

Betina: Lad os sætte brainstorming
omkring promovering af
fællesmøderne på dagsordenen til
næste afdelingsbestyrelses møde.
Peter: Jeg tror bare ikke, at
interessen er høj; specielt ikke, når
der ikke er noget på spil for
beboerne. Der er fx ingen grupper,
der har søgt om noget på denne
dagsorden.
Klaus: Jeg har et forslag til, hvordan
vi får flere til at vise interesse for
fællesmøderne. Nu hvor vi ikke har
så meget at stemme om, så vil jeg til
næste møde gerne sætte et
kontroversielt punkt på
dagsordenen, som fx indhegning af
hunde, eller en kæmpestor pool,
som beboerne skal betale for. Jeg
kan altid frafalde mit punkt igen.
Nadja: Overvågning i haverne er
også et forslag, der vil trække folk
til.
Kjeld: Eller hvad med et forslag om
at forbyde husdyr i Morbærhaven?
Betina: Godt at I kan joke, men vi får
nok brug for nogle mere seriøse
forslag.

Deadline for punkter til næste fællesmøde er 27. marts kl. 13. Punkter sendes til
ab@aub.dk eller afleveres i beboerkontorets postkasse 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.

