Fællesmøde d. 15. april 2021, kl. 19:00 på Microsoft Teams.

Referat
1)
2)
3)
4)

Valg af ordstyrer: Betina.
under AUB nu. Vi har fået besat
Valg af referent: Caroline.
de fleste poster, men vi mangler
Valg af to stemmetællere: Phillip.
en kasserer. Vores gamle
Godkendelse af dagsorden
kasserer har ikke fået lavet det
Betina: Har nogen fra bestyrelsen
arbejde, han skulle.
hørt noget omkring punkt 8?
b. Afdelingsbestyrelsen
Caroline: Jeg spurgte Munter, og han
Betina: Vi mangler hænder i AB.
sagde, at det ikke var blevet lavet.
Det gør der egentlig i hele
Betina: Munter er heller ikke ansat
beboerforeningen. Vi mangler
længere, så vi mangler en ny
nogen, der vil lægge noget
kasserer herude. Hvis der er nogen,
arbejde i det. Jeg er desuden
der kender en kasserer, så må de
formand for AUB, ikke AB.
meget gerne kontakte os omkring
c. AUBs bestyrelse
stillingen, som er lønnet. Hvis
Betina: Vi har i april ansat de
regnskaberne ikke er blevet lavet,
fleste af vores tidligere ansatte
så må punktet frafalde. Vi stemmer
igen i de samme stillinger. Nu er
om det under punkt 8.
de ansat under AUB, i stedet for
5) Godkendelse af referat fra
beboerforeningen. Vi har fået to
fællesmødet d. 18. februar 2021
nye ansigter, som I må tage godt
Godkendt.
imod, hvis I møder dem derude.
6) Beretninger
Den ene er en festlokalea. Kassereren
kontrollant, og den anden er
Betina: Vi har som sagt ingen
rengøringsmedarbejder. Jeg har
kasserer, og vi leder efter en ny.
mødt dem et par gange, og jeg
Morten: Vil det sige, at trykkeriet
glæder mig til at samarbejde
heller ikke har nogen
med dem.
regnskabsfører?
7) Nyt fra grupper
Eva: Det har de ikke.
Robin: Jeg har overtaget ansvaret
Morten: Det ville da være rart at
for Den Våde Høne. Jeg er i gang
vide.
med at samle informationer og få
Betina: Det har stået i ’Nyt fra
styr på inventaret osv., så vi kan
AB’ de sidste par måneder, at vi
starte op igen, når det bliver lovligt i
er i gang med en
Danmark. Der bliver arbejdet hårdt
ansættelsesproces, fordi
på det. Hvis nogen har spørgsmål
beboerforeningen ikke længere
omkring det, så må de gerne skrive
skal have et CVR-nummer,
til mig, og så vil jeg svare så godt jeg
grundet problematikken sidste
kan.
år. Vores ansatte skal rykkes

Betina: Haveudvalget er et udvalg
9) Besættelse af tillidsposter
under afdelingsbestyrelsen. Jeg har
a. 3 medlemmer af
set, at der har floreret mennesker
afdelingsbestyrelsen
på Facebook, som gerne vil hjælpe
Betina: Vi mangler folk, der har
til med at gøre tingene pæne
tid og lyst til at hjælpe.
herude. De skal være hjerteligt
Magnus: Det her er det første
velkomne til at melde sig ind i
møde, jeg deltager i, så jeg er
haveudvalget eller komme til et af
fuldstændig ukendt med
vores møder. Vi holder møde hver 1.
bestyrelsen, og jeg ved ikke
torsdag i måneden over Teams.
rigtig, hvad det går ud på. Jeg
flyttede til Morbærhaven i
Danny: Jeg har et spørgsmål til
september sidste år.
haveudvalget. Kan vi få nogle
Betina: Vi er glade for, at du er
fuglekasser eller flagermuskasser
her. Afdelingsbestyrelsen mødes
med webcam i sat op herude? Det
hver 1. og 3. torsdag i måneden,
kunne være spændende.
bortset fra de lige måneder, hvor
Betina: Du kan dukke op til et
der er fællesmøde den 3.
haveudvalgsmøde, og så kan vi
torsdag. Man er velkommen til at
snakke om det der. Jeg tager det
deltage i et af vores møder, inden
også gerne op til vores næste møde.
man melder sig ind, så man kan
8) Godkendelse af årsregnskaber for
opleve, hvordan det er at være
beboerforeningen og trykkeriet fra
med.
2016, 2017, 2018, 2019 og 2020
Magnus: Jeg vil gerne prøve at
Betina: Vi har ikke fået nogle
være med til et møde så.
regnskaber, så jeg foreslår, at
Betina: Fedt, jeg sender et link til
punktet frafalder. Vi skal stemme
din mail efter mødet.
om det.
10) Eventuelt
Eva: Som sagt, vi mangler hænder i 11) Evaluering
bestyrelsen.
Nadja: Jeg er positivt overrasket
Afstemning om at frafalde punkt
over, hvor ”mange” beboere, der
8:
deltog i dag, også selvom der ikke er
For: 10, Imod: 0, Blank: 2
noget spændende på dagsordenen.
Punktet frafalder.
Betina: Der er 5 beboere med til
mødet, som ikke er fra bestyrelsen.
Det er næsten en rekord. Næste
fællesmøde holdes 17. juni.
Deadline for punkter til næste fællesmøde er 22. maj 2021 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.

