Fællesmøde d. 21. februar 2019, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal.

Referat
1) Valg af ordstyrer
Ida
2) Valg af referent
Maja
3) Valg af to stemmetællere
Martin
Kira
4) Godkendelse af dagsorden
Godkendt
5) Godkendelse af referat fra fællesmødet d. 20. december 2018
Godkendt
6) Beretninger
a. Kassereren
AB arbejder på at få ansat ekstern regnskabshjælp. Vi mener, at vi
godt må ifølge vedtægterne, men banken er uenig, så vi arbejder på
at nå frem til enighed. Arbejdet er vokset over hovedet på de
frivillige der er i AB og kontorudvalget lige nu, så vi har brug for
hjælp udefra.
b. Afdelingsbestyrelsen
Vi mangler kritisk folk i AB og ønsker, at der er nogen, der melder
sig.
I AB er vi med til at bestemme store ting i beboerforeningen, som
fx hvordan vores kommende skraldeløsning kommer til at fungere,
og hvordan det nye badeværelsesskab kommer til at se ud.
AB mødes 2 gange om måneden, den 1. og 3. torsdag i måneden.
Nogle gange må vi lave ekstraordinære møder, men det sker meget
sjældent.
Vi hygger, mens vi tager alle de vigtige beslutninger og spiser slik
og chips og drikker sodavand. Det er rigtig hyggeligt, og man
kommer til at have stor indflydelse på, hvordan boligforeningen
kører. Man kan selv bestemme, hvor stort et omfang man kan være
med, det er trods alt frivilligt arbejde. Men for at AB kan fungere,
er man også nødt til at være nogenlunde mødedygtig. Et misset
møde i ny og næ er der altså ikke nogen der bliver sure over.

c. AUBs bestyrelse
Det er nu godkendt og sat i værk, at vi skal have ny
skraldesortering. Når det kommer tættere på at komme op at køre,
så kommer der uddybende info ud til beboerne.
Klaus er blevet konstitueret næstformand. Ida er formand.
Vi er ved at være færdige med åbningen af de lukkede gange. De er
indflytningsklar den 15. marts.
d. Renoveringen – VIGTIGT!
Det nye badeværelsesskab er godkendt til bestilling nu, og vi har
fået penge retur fra forsikringen. Skabet burde snart komme op. De
førsteder får skabe, er de der mangler skabe. De hvis skab er blevet
ødelagt af fugten får skabe derefter, og de hvis nuværende skabe
ikke volder problemer får det nye skab som de sidste.
Kira: Jeg har hørt noget om at man kan beholde det gamle skab,
hvis det ikke er gået i stykker/har fået fugtskader. Er det rigtigt?
Ida: Det kan godt tage op til 2 år før de sidste skabe bliver sat op,
fordi der er produktionstid på dem. Alle beboere får dem skiftet,
men det kan godt komme til at tage tid, og hvis dit skab ikke volder
problemer, kan du godt være en af de sidste får det nye op.
Peter: Hvad er det for nogle skabe?
Ida: Under renoveringen skulle alle beboere have et stort
badeværelsesskab med spejllåger op på badeværelset. Et stykke
inde i renoveringen fandt vi dog ud af, at det nye skab ikke kunne
tåle at hænge, hvor det gør, fordi det får for meget fugt fra badet,
og det derfor rådner/der går svamp i det. Derfor stoppede man
med at sætte dem op, og der er derfor mange beboere, der ikke har
fået noget skab op at hænge og i stedet har det gamle spejl og et
hul i væggen, hvor den gamle lampe plejede at sidde. Vi har nu
fundet et nyt skab, der er lavet af stål. Det er blevet testet grundigt
for at sikre, at det kan holde til forholdene, det skal leve under.
Disse nye skabe vil nu blive produceret og blive sat op i alle
lejligheder.
Der er yderligere snak om, at der bliver sat stang op til
bruseforhæng i alle lejligheder for at opfordre folk til at sætte et
badeforhæng op. Der er snak om ikke at sætte badeforhæng op, da
ingen ønsker at overtage andre menneskers badeforhæng. Folk må
altså selv sætte forhæng op, når de flytter ind.
Kira: Foreslår at der bliver sat stålringe op på de stænger. Det
holder bedre end plastic.
7) Nyt fra grupper

Martin: Sløjd har endelig fået strøm og kan køre igen uden at kortslutte
systemet.
Kira: Infogruppen er i gang med en innovation af hvordan infomøderne
foregår. De laver materiale på engelsk og diasshows, så alle kan være
med.
8) Beslutningsforslag
Cykelværkstedet ønskes overtaget af andre grupper. Cykelværkstedet vil
blive omdøbt til ’Værkstedet’ og vil blive bestyret sammen med sløjd.
Møderne vil ligeledes afholdes sammen med sløjdgruppen. Håbet er, at
man på den måde kan lave et metalværksted og træværksted. Den
oprindelige gruppeleder er gået med til det.
Der kommer ansøgning om penge på næste møde
Afstemning:
For: 18, Imod: 0, Blank: 0
Enstemmigt vedtaget.
9) Bevillinger
Infoudvalget vil gerne ansøge om penge til en bærbar computer til brug
under infoudvalgets arbejde. Der søges også om penge til en Office 365
licens. Se bilag 1.
Den vil blive brugt til at lave invitationer, diasshows etc.
Phillip foreslår at infoudvalget tager en snak med netgruppen, da de så
kan få et bedre tilbud på computer og licens.
Klaus: Foreslår at de ikke gør det, da der er erfaringer med, at det tager
for lang tid igennem netgruppen og ikke kommer op at køre. Har selv to
computere liggende hos dem, som ikke er kommet op at køre endnu.
Peter: Hvor meget er fællespuljen på?
Ida: 70.000-76.000 kr. ca. Der er ikke blevet brugt noget af den endnu.
Afstemning:
For: 18, Imod: 0, Blank: 0
Enstemmigt vedtaget
10)Besættelse af tillidsposter
a. 1 menigt medlem af AUBs repræsentantskab
Kira: AUB holder møder samtidig med AB og hvornår ellers?
Ida: Lige nu holder vi ikke officielle møder, fordi der er så få, så det

er mest når man alligevel mødes. Hvis vi kan få nok medlemmer
med, så vil vi nok have et separat møde ca. en gang om måneden.
b. 5 medlemmer af afdelingsbestyrelsen
Peter vil gerne melde sig. Kira og Henriette melder sig også.
Klaus: Foreslår at man kan melde sig, og hvis det bliver for meget,
så kan man melde sig ud igen med det samme. Det er der ikke
nogen der bliver sure over. Man er med i det omfang, man kan
være.
11)Eventuelt
Kristian. Vi er en lille gruppe der laver rollespil og vil gerne starte en
officiel gruppe op.
Planen er også at lave små workshops en gang imellem, hvor man kan
male figurer, lave maps, etc. Vi kan også godt kigge på at lave noget LARP.
Vi håber på at vi kan holde møder ca. en gang om ugen.
Ida: Anbefaler at gruppen skriver en besked til Fiset om, at de gerne vil
holde et opstartsarrangement i Fællessalen. Gruppen kan også sagtens
skrive til AB for ekstra hjælp. I kan også snakke sammen med
billardgruppen, for at se om i eventuelt kan blive en undergruppe i den
gruppe.
12)Evaluering
Godt fremmøde.
Martin: Hvad sker der med hegnene?
Ida: Der kommer hegn op i resten af haven. Det bliver nok i løbet af
sommeren, at de starter opsætningen igen.
Claus: Fællesmødet har ikke været meldt i Fisets kalender.
Kira: Man kunne lave et samarbejde med den der står for FB-gruppen, så
man kan lave et fast opslag for de ting der sker herude som fx
fællesmøderne eller lignende. Det ville nok gøre at flere mødte op.
Ida: Tak for et dejligt, hurtigt møde.
Deadline for punkter til næste fællesmøde er 23. marts 2019 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
Infoudvalget søger fællespuljen om 4990 kr. til en bærbar computer af modellen
HP 250 G6:
https://www.komplett.dk/product/924165/pc-tablets/pc-baerbar-laptop/allebaerbare/hp-250-g6-156-full-hd,
Den skal bruges under infoudvalgets arbejde og præsentationer under
infomøderne.
Infoudvalget vil også søge om en licens til Office 365 Personal der koster 549 kr.
om året:
https://products.office.com/da-dk/compare-all-microsoft-officeproducts?tab=1.
Der søges i alt om: 5539 kr.

