Fællesmøde d. 21. oktober 2021, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal.

Referat
1) Valg af ordstyrer: Jens.

Der er pt. ingen kasserer.

2) Valg af referent: Caroline.

b. Afdelingsbestyrelsen

3) Valg af to stemmetællere

Betina: Jeg synes, det er fantastisk,
at afdelingsbestyrelsen er begyndt
at have arbejdsdage, så der er bedre
mulighed for at få udført
arbejdsopgaverne.

Mai og Betina.
4) Godkendelse af dagsorden

Betina: Jeg er i tvivl om, hvorvidt
c. AUBs bestyrelse
punkt 8a kan tages til afstemning på
et fællesmøde, fordi nøgleudvalget
Intet.
kommer til at have at gøre med
følsom data. Derfor ved jeg ikke, om 7) Nyt fra grupper
det burde vente til
Intet.
generalforsamlingen.
Phillip: Nøgleudvalget har adgang til
8) Vedtægtsændringer
personfølsom data, men dataen er
ikke henførbar. Dvs. at det ikke kan
a. Nøgleudvalget (se bilag 1)
refereres til en specifik person, da
der hverken står navne,
Betina: Grunden til, at jeg har valgt
telefonnumre eller e-mailadresser.
at lave vedtægter til nøgleudvalget
Nøgleudvalget er et underudvalg
er for at gøre det til et semi-åbent
under AUB. Jeg mener ikke, at der er
udvalg, så almindelige beboere kan
nogen grund til, at det ikke kan
tage denne arbejdsopgave, uden de
stemmes om på et fællesmøde.
behøver at sidde i bestyrelsen.
Dagsordenen er godkendt.
5) Godkendelse af referat fra det
ekstraordinære fællesmøde d. 16.
september
Godkendt.
6) Beretninger
a. Kassereren

Eva: §2 Stk. 2 ændres til:
”Medlemmer af nøgleudvalget er
frivillige og ulønnede.”
§9 tilføjes: ”Ændringer kan
foretages på et fællesmøde eller til
en generalforsamling.”

Afstemning om godkendelse af
nøgleudvalgets
vedtægtsændringer med
rettelsen og tilføjelsen:
Enstemmigt vedtaget.
9) Besættelse af tillidsposter
a. 2 medlemmer af
afdelingsbestyrelsen
Ingen melder sig.
10) Eventuelt
Mai: Nogen snakkede om, at der før
i tiden i Morbærhaven var mere
indelukkede haver. Fælleshaverne
havde et hegn med lås på. Kan man
stemme om at få det sådan igen?
Betina: Jeg skal have et møde med

Torben (inspektør) om, om vi kan
bestemme sådan noget.
Fælleshaverne er AUBs område, så
beboerforeningen kan nok ikke tage
beslutninger om dem.
Klaus: Det kommer også an på, hvad
Brandtilsynet siger til det.
Jens: Før i tiden havde vi lukkede
haver. Alle kunne komme ind i dem,
men de, der ikke boede der, havde
ikke noget at lave i haverne. Der må
blive tjekket op på, hvorfor det blev
lavet om.
Betina: Mai kan skrive en mail til
Torben for at høre mere om det.
11) Evaluering
Jens: Det er så fedt, at I gider at
være her.

Deadline for punkter til næste fællesmøde er 27. november 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.

Bilag 1
Nøgleudvalgets nye vedtægter (til godkendelse)
§1 Til behandling af adgange til Morbærhavens gruppelokaler og lignende
nedsættes et nøgleudvalg.
§2 Nøgleudvalget er et semi-åbent udvalg, hvor medlemmer ansøger om at blive
medlem.
Stk. 2 Stillinger i nøgleudvalget er frivillige og ulønnede.
§3 Nøgleudvalget har til opgave at give berettigede beboere og personale adgang
til grupperum og/eller udendørsarealer og fællesarealer.
Stk. 2 Nøgleudvalget kan på nøglemøder give adgang til grupperum eller
udendørsarealer.
Stk. 3 Med berettigede beboere menes beboere som har modtaget en udfyldt
Nøgleseddel af en given gruppes kontaktperson. Beboeren skal medbringe
nøglesedlen samt deres beboerkort til et nøglemøde for at få adgang til et
grupperum.
Stk. 4 Hvis en beboer skal have adgang til udearealerne (Tennisbanen samt
badmintonbanen) eller andre fællesområder, skal beboeren blot have sit
beboerkort med.
§4 Nøgleudvalget består af medlemmer udvalgt af afdelingsbestyrelsen samt en
kontaktperson som er siddende i afdelingsbestyrelsen.
Stk. 2 Nøgleudvalgets kontaktperson kan være eneste medlem af nøgleudvalget.
§5 For at blive en del af nøgleudvalget skal en ansøger sende en ansøgning til
job@aub.dk. Afdelingsbestyrelsen tager derefter stilling til om den enkelte
ansøger må blive en del af udvalget.
§6 Nøgleudvalget holder møder to gange om måneden. Disse møder bliver
annonceret i Morbærhavens kalender.
Stk. 2 Nøglemøder kan aflyses hvis medlemmer af nøgleudvalget ikke kan
komme til mødet.
§7 nye medlemmer af nøgleudvalget skal have en grundig oplæring i de
systemer som udvalget bruger for at udføre deres arbejde. og have adgang til
vejledninger til disse systemer inden de må varetage nøglemøder alene.
§8 2 gange årligt skal der afholdes hovedrengøring i nøgleudvalgets papirer for
at holde dem ajour i forhold til beboere i Morbærhaven.

