Beboerforeningen Morbærhaven

Dagsorden AB møde 07-02-2019

Afdelingsbestyrelsesmøde
Tid og sted: Tor. 02. februar 2019 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:
Afbud:
Gæster:

Dagsorden
1. Valg af dirigent og referent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Godkendelse af referat fra AB-mødet d. 17. januar 2019
4. Opfølgning fra sidste møde

Orientering

a. Kontorudvalget
b. Har AB fået svar fra Jannick om opsigelse af alarmsystem gennem Hønen?
c. IMD: Hvad koster en udrykning, hvis alarmen går med den nye aftale?
d. KL, spørgsmål til inspektøren: Må vi vente med at få skiftet badeværelsesskabet
til efter udflytning, hvis man er glad for det man har, og det ikke fejler noget?
e. Er alle papirer om Munters ansættelse underskrevet og afleveret?
5. Nyt fra:

Orientering

a. Inspektøren
b. AUB
c. Kassereren/Kontorudvalget
d. Renoveringen
e. Udvalg

Beboerforeningen (BF), Beboerkontoret (BK), Afdelingsbestyrelsen (AB), Klagenævn og indstillingsudvalg (KNIU),
Fællesmøde (FM), Generalforsamling (GF) AB-Medlemmer: (ACP), (NBG), (CRS), (IMD), (SM), (PMJ), (KL)(****)
Kasserer: (*) Sekretær: (MP) Medlemmer af Kontorudvalget (**)
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6. Post og meddelelser

Orientering

7. Næstkommende fællesmøde eller generalforsamling

Orientering

Næste fællesmøde er 21. februar 2019 klokken 19. Deadline for punkter til dagsorden er
senest den 26. januar 2019.
8. Forretningsordenen

(IMD) Orientering/Debat/Beslutning

9. Beskyttelse af hårdtarbejdende AB-medlemmer

(KL) Debat/Beslutning

Hvordan tager vi os bedst af de medlemmer, der påtager sig mange AB-opgaver, så vi
ikke mister dem pga. overarbejde?
10. Ansættelse af udefrakommende til håndtering af GDPR(GDPR-udvalg) Beslutning
11. Udvalg til beboerfolder i samarbejde med kommunen

(IMD) Beslutning

12. Godkendelse af standardsvar til mailhenvendelser

Beslutning

13. Opdatering af hjemmesideinfo

Beslutning

Hvem skal opdatere informationen og sende det til Eva? Må vi have fulde navne og
adresser stående derinde på fx kontaktpersoner til grupper?
14. Opdatering af hjemmesider og maillisteproblemer

(IMD)Information/Debat

Det har været et problem, at det tager for lang tid, at få vigtige ting udført, som at få folk
på maillister, opdatering af information på hjemmesiden, informering af personer, osv.
15. Udvalgsgennemgang

(IMD) Orientering/Beslutning

16. Nye skilte og infostandere i Morbærhaven

(PMJ)Orientering/Beslutning

17. Nyt fra afdelingsbestyrelsen i ”Det Sædvanlige Fis”

Orientering

18. Næste AB-møde
Næste AB-møde er 1. november klokken 19:00. Deadline for punkter til mødet er 25.
oktober.
19. Eventuelt
20. Evaluering
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