Fællesmøde d. 19. august 2021, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal.

Referat
1) Valg af ordstyrer
Betina.
2) Valg af referent
Caroline.
3) Valg af to stemmetællere
Lea og Henriette.
4) Godkendelse af dagsorden
Betina: Da vi ikke endnu har fået udsendt hverken AUBs regnskab for 2020 eller
budgettet for 2022 pga. nogle problemer med regnskabet, må punkterne springes
over. Det beklager vi, og vi holder et ekstraordinært fællesmøde i september for at få
de to ting godkendt.
Emil har et punkt omkring motionsgruppen under Eventuelt.
Dagsordenen er enstemmigt godkendt.
5) Godkendelse af referat fra fællesmødet d. 17. juni 2021
Godkendt.
6) Beretninger
a. Kassereren
Ingen fra kontorudvalget er til stede, og teknisk set har vi ingen kasserer.
b. Afdelingsbestyrelsen
Klaus: I bestyrelsen har vi dannet et SoMe-udvalg, hvor opgaven er at forsøge at
skabe mere awareness omkring Morbærhaven på bl.a. Facebook og Instagram.
Beboere er velkommen til at blive medlem af udvalget.
Henriette: Vi kommer til bl.a. at lave opslag med idéer til indretning og billeder fra
fester og sociale arrangementer, så vi kan vise, hvor fedt det kan være at bo i
Morbærhaven og give en idé om fællesskabet herude.
Klaus: Vi har rigtig mange tomme lejligheder herude, hvilket er det, der dannede
grund for SoMe-udvalget. Det er et forsøg på at nå ud til alle de unge potentielle
beboere.
Sandie: Er jeres Instagram oppe og køre endnu?
Klaus: Ja, men vi har ikke postet noget endnu,
Henriette: Vores Instagram hedder @morbaerhaven, og vores mailadressse er
some@aub.dk. Alle er velkommen til at sende billeder ind til os, men det kræver en
godkendelse fra alle på billederne, hvis vi ikke skal sløre deres ansigter pga. GDPR.
Betina: For at lette arbejdet for afdelingsbestyrelsen, har vi stemt om at gøre
nøgleudvalget til et semi-åbent udvalg, så det er muligt for beboere, der ikke er
medlem af bestyrelsen, at sidde i udvalget. Vi skal have kigget på vores vedtægter og
GDPR-reglerne, før vi åbner udvalget op.
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Sandie: Virker de nøgleadgange, der blev givet før corona stadig?
Betina: Ja, åbningen kommer ikke til at ændre på folks adgang til lokalerne, det
kommer kun til at ændre, hvem der står for at give adgang. Nøgleudvalget holder
møde 2 gange om måneden, og datoerne står på beboerkontoret.
c. AUBs bestyrelse
Betina: Der bliver holdt fødselsdagsfest for Morbærhaven d. 18. september. Vi har
fået et overblik over, hvad der kommer til at foregå på dagen, men vi mangler stadig
folk fra grupperne, der vil stille op og promovere deres grupper. Man kan skrive til
fest2021@aub.dk, hvis man vil byde ind med noget.
Henriette: Er der nogle bands fra musikgruppen, der kommer til at optræde?
Betina: Vi har ikke haft kontakt til dem, men vi vil gerne. Der kommer nogle gamle
beboere og andre med tilknytning til haven og optræder.
Der holdes også Misiu-dag d. 25. september på græsplænen. Der kommer til at være
hygge og kage.
7) Nyt fra grupper
Henriette: Grundet corona, har mange af grupperne været lukket ned eller holdt
pause fra at optage nye medlemmer. Flere af grupperne er begyndt at åbne op igen,
hvilket også står bagerst i Fiset. I betaler alle sammen til grupperne, så I kan lige så
godt deltage i dem. Jeg er medlem af spilgruppen, og vi holder møde hver 1. onsdag i
måneden, hvis man vil komme og sige hej. Vi spiller brætspil, billard og bordtennis.
Jens: Jeg har lagt mærke til, at spilgruppen og musikgruppen holder møde samme
dag. Har I taget højde for, at man skal kunne deltage i begge grupper?
Henriette: Ja, spilgruppen holder møde klokken 19:00, og musikgruppen holder
møde klokken 20:00, så det er muligt at deltage i begge ting.
Robin: Som I nok ved, blev Den Våde Høne lukket ned tilbage i november. Selve
virksomheden skal genopstartes med en ny bestyrelse. Vi er i gang med det, men det
tager sin tid.
Henriette: Hvor mange er I i Hønegruppen, og hvordan bliver man medlem? Jeg har
ikke set nogle opslag i Fiset.
Robin: Vi er pt. 8-10 medlemmer, og jeg har tænkt mig at sætte noget i Fiset, men jeg
har bare haft behov for en lille arbejdsgruppe, så vi kunne komme i gang hurtigst
muligt.
Sandie: Kommer det til at minde om Hønen før nedlukningen?
Robin: Ja. Temaerne bliver bare ændret lidt. Der kommer til at være en officiel
generalforsamling, forhåbentlig til november, hvor de forskellige poster vil blive
besat, men der er meget arbejde i det. Generalforsamlingen bliver annonceret i Fiset.
Klaus: Bare som bemærkning, så er der deadline til næste måneds Fiset d. 31. august.
Alle er velkommen til at skrive en artikel til bladet og sende den til fiset@aub.dk.
8) Godkendelse af AUBs regnskab 2020
Skubbes til det ekstraordinære fællesmøde d. 16. september.
9) Godkendelse af AUBs budget 2022
Skubbes til det ekstraordinære fællesmøde d. 16. september.
10) Fastsættelse af festlokaleleje
Henriette: Festlokalelejen ligger på 400 kr. i weekenden og 300 kr. i hverdagene plus
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et depositum på 1500 kr. Jeg synes, at det kører godt rundt med de beløb, så forslaget
går ud på at beholde festlokalelejen, som den er.
Afstemning om at festlokalelejen og depositummet forbliver det samme, som
det har været indtil nu:
Enstemmigt vedtaget.
11) Besættelse af tillidsposter
a. 4 medlemmer af afdelingsbestyrelsen
Klaus: Vi er pt. 8 mennesker i bestyrelsen. AB er den ”gruppe”, som varetager det
administrative i forhold til beboeraktiviteten herude, fx beboerkontoret og
beboergrupperne. Kontorudvalget og beboerkontoret står for at udbetale penge til
grupperne, som er blevet brugt fra gruppernes forskellige budgetter. Der ville ikke
kunne ske noget i Morbærhaven uden bestyrelsens arbejde.
Henriette: Vi spiser også engang imellem take-away, hygger os og holder fx
julefrokost.
Betina: Som medlem af bestyrelsen, har man mulighed for at præge, hvad der sker i
haven, men det er også et fællesskab af mennesker, der ses min. 2 gange om
måneden. Man må gerne deltage i et af vores møder for at se, hvad det går ud på.
Michelle, Mai og Jens melder sig ind i afdelingsbestyrelsen.
12) Eventuelt
Emil: Hvad skal vi gøre for at få motionsgruppen åbnet igen?
Betina: Der kan ikke tages beslutninger på det her møde, fordi det er under eventuelt.
Men der skal sørges for rengøring i motionslokalerne, og vi skal overholde
retningslinjerne. D. 2. september er der bestyrelsesmøde, hvor dette er på
dagsordenen. Vi håber, at motionsgruppen deltager i dette, og I må meget gerne
inden mødet have undersøgt restriktionerne og retningslinjerne for motionsrum og
tænke over, hvordan man kan sørge for rengøring.
Torben (inspektør): Albertslund er en af de kommuner med flest smittede i hele
landet, så derfor er der ikke så stor villighed til at åbne op for forskellige ting.
Tobias: Jeg kunne godt tænke mig at snakke med nogen flere fra motionsgruppen end
Emil, da jeg gerne vil give noget af min tid til at få det op at køre. Jeg har ikke rigtig
kunnet finde nogen at kontakte i Fiset.
Betina: Med hensyn til grupperne, så har de alle sammen en AUB-mail. Det er
kontaktpersonernes ansvar at give adgangen til denne mail videre til nye
kontaktpersoner. Hvis det ikke er sket, så kan man kontakte sysadmin@aub.dk for at
få adgang til mailadressen igen.
Henriette: Mange grupper har deres kontakt informationer stående i Fiset, men de
skal selvfølgelig også huskes at opdateres. Det er gruppernes eget ansvar at kontakte
Fiset.
Jens: Man bør nok bare ringe til Sundhedsstyrelsen og høre dem ad i forhold til regler
for fælles motionsrum, om der er krav om coronapas osv.
Amalie: Fitness World i Albertslund har jo åbnet.
Nadja: Man skal også vise coronapas i fitnesscentrene. Jeg kan godt ringe til
Sundhedsstyrelsen inden næste bestyrelsesmøde.
Mai: Med hensyn til rengøring i motionsrummene, kan man så ikke tjekke ind eller
skrive ned, hvornår man er i rummet, og så kan dem, der benytter rummene have
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ansvaret for at vedligeholde dem?
Henriette: Man bruger sit beboerkort til at komme ind, så der er en log over, hvem
der har brugt lokalet. Nøgleudvalget har adgang til denne log, men de må ikke
videregive oplysningerne. Der har før været grupperegler for motionsgruppen, som
også har hængt i lokalet, men de blev ikke overholdt, og derfor blev gruppen lukket
ned.
Klaus: Det kunne være en idé for motionsgruppen at undersøge, hvad det ville koste
med ekstra rengøring eller sprit til lokalerne inden deadline til generalforsamlingen,
hvor budgettet for grupperne skal godkendes. Det kræver at nogen fra gruppen
sætter sig ned og lægger et budget for næste år.
Henriette: Budgettet skal først godkendes internt i gruppen og så sendes til
ab@aub.dk. Så kommer det på dagsordenen til generalforsamlingen i november.
Generalforsamlingen er d. 14. november, og deadline for forslag til dagsordenen er d.
24. oktober.
Michelle: Alle retningslinjerne burde vist forsvinde d. 1. september. Men det var også
et problem med rengøring i motionsrummene før corona.
Amalie: Er det bestyrelsen, der bestemmer, om motionsgruppen må åbne op?
Klaus: Bestyrelsen vil rigtig gerne åbne op for aktiviteterne herude, men vi skal bare
sørge for at overholde Sundhedsstyrelsens regler, så vi ikke ender med et
smitteudbrud. Vi har været ekstremt heldige med kun at have få tilfælde herude, men
vi er meget forsigtige, da det andet kollegie i Albertslund har haft et slemt udbrud af
corona. Der bliver snakket om, hvordan vi gør i forhold til genåbning af
motionsrummene på næste bestyrelsesmøde d. 2. september. Det er fx en mulighed
at inkludere i budgettet, at vi hyrer en til at gøre rent i lokalerne.
Betina: I kan ikke stemme til afdelingsbestyrelsesmødet, men I kan godt deltage og
komme med jeres input.
Robin: Jeg synes, at det hele er meget forvirrende, og man glemmer lidt, at fordi alle
grupperne har været lukket ned i over et år, så er al informationen fra før
nedlukningen ikke til at finde, og viden om grupperne er der ikke længere, da mange
kontaktpersoner efterhånden er flyttet herfra. Det er svært at skulle lægge et budget
for en gruppe, som man aldrig har deltaget i. Folk har ingen idé om, hvad det kræver,
eller hvordan de skal gøre.
Nadja: Vi siger ikke, at I skal lægge et budget, men det er bare ikke
afdelingsbestyrelsen, der står for det. Nogen skal være kontaktperson for gruppen og
tage ansvaret for at finde ud af tingene i gruppen. Vi bestemmer ikke over
gruppernes budget.
Robin: Der er ikke nogen i gruppen, der har kontakt til kontaktpersonen for gruppen.
Henriette: Der er info i Fiset om, hvem man skal kontakte og hvordan.
Robin: Motionsgruppen kender ikke hinanden, og alle er frustrerede over, at der ikke
er nogen at kontakte, eller at de ikke ved, hvordan man gør.
Betina: Hvis man ønsker at blive klogere på, hvordan tingene hænger sammen
herude, så kan man finde alle regler og vedtægter på www.aub.dk. Man kan også
sagtens være flere kontaktpersoner i en gruppe for at gøre alt arbejdet lettere.
Klaus: Hvis der er problemer i en gruppe, så kan man altid kontakte
afdelingsbestyrelsen på ab@aub.dk eller gruppe@aub.dk. Vi vil gerne hjælpe med at
tage kontakt til kontaktpersonen, og hvis det ikke lykkes, så må vi give posten videre
til nogen i gruppen, der vil tage ansvaret.
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Michelle: Afdelingsbestyrelsen forsøger ikke at bestemme over grupperne, men det
er ikke deres ansvar, det er kontaktpersonens. Alle i bestyrelsen arbejder også
frivilligt, ligesom grupperne.
Amalie: Det er meget at lægge alt ansvaret over på én kontaktperson, når man ikke
kan få fat i ham, og der er flere hundrede medlemmer i motionsgruppen.
Jens: Der er brug for mere tydelighed omkring strukturerne i det frivillige arbejde
herude. Det lyder lidt omstændigt med alle de processer og mails. Man kunne måske
skrive et indlæg i Fiset omkring, hvordan strukturerne er, og hvem man skal kontakte
i forskellige situationer. Det kunne jeg godt tænke mig at stå for, når jeg bliver
medlem af afdelingsbestyrelsen.
Emil: Hvis der bliver restriktionsfrit efter d. 1. september, hvem står så med den
endelige beslutning om at åbne motionsgruppen op igen?
Henriette: Jeg mener, at det er motionsgruppen selv.
Michelle: Hvis alle restriktionerne frafalder, så er det bare om at få åbnet adgangen til
lokalerne igen gennem nøgleudvalget.
Betina: Vi holder som sagt møde omkring motionslokalerne den 2. september på
beboerkontoret. Hvis I vil deltage, så må I meget gerne skrive til ab@aub.dk, så vi
ved, hvor mange deltagere, vi skal regne med, og om vi skal finde et andet lokale at
være i.
Lea: Der var en episode for et godt stykke tid tiden, hvor næsten alle
vaskemaskinerne i Center 4 var indsmurt i afføring, og jeg ved, at der er mange
beboere, der ikke længere vil bruge det vaskeri, men i stedet bruger det i Center 3.
Hvordan foregår det med rengøringen i vaskerierne?
Torben (inspektør): Vi har rengøringspersonale ansat, og der blev gjort rent af to
omgange kort efter episoden. Vaskeriet i Center 4 bliver stadig brugt meget.
13) Evaluering
Betina: Rigtig mange tak for det store fremmøde. Tak til de tre nye medlemmer, det
har jeg ventet længe på. Jeg er glad for, at vi kan mødes fysisk igen. Den 3. torsdag i
september holder vi et ekstraordinært fællesmøde.
Klaus: Tak for, at I kom så mange. Det var mange flere, end jeg havde regnet med.
Deadline for punkter til næste ordinære fællesmøde er 25. september 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.
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