
 Referat af bestyrelsesmøde AAB afd. 55  

D. 12/02/2019 
 

Mødetid: 17:00 

Mødested: Kulturhuset, Strandgården 21. 

Referent: Sarah Nørskov 

 

Næste møde aftalt: d. 5. marts 2019 

 

Deltagende fra bestyrelsen: 
Raja Shiraz Khan 

Zaheer Akhtar 

Amal Uyar 

Sarah Nørskov  

 

Deltagende fra AAB: 
Thomas Tang 

 

Deltagende fra Vejleåparken: 
Steen Bolbroe Jørgensen 

Sanne Weisleder 

Leif Jensen 

Michael Jørgensen 

Nicolai Elsted 

 

Afbud: Raja Awes Sana, Camilla Vallentin Pehrson, Morten Westerdahl. 

 

Punkter på dagsordenen: 
 

1. Mødets dirigent – Steen vælges. 

 

2. Mødets referent – Sarah vælges. Den udleverede diktafon følger referenten til referatskrivningen.  

3. Godkendelse af dagsorden – Både Steen og Raja har udsendt en dagsorden for mødet - Steens 

dagsorden godkendes.  Punkter fra Rajas dagsorden kan tages op bestyrelsen indbyrdes, efter gennemgang 

af Steens dagsorden. 

 

4. Præsentation af medarbejdere på ejendomskontoret: 
Sanne giver en kort præsentation af arbejdet på ejendomskontoret. Dertil ingen spørgsmål. 

5. Præsentation af DV-medarbejdernes opgaver: 
Thomas fortæller lidt om deres arbejde på rækkehusene og kort om ”første spadestik”- arrangementet, han 

fortæller at de også arbejder på forslaget om 154 nye parkeringspladser, der blev foreslået på det 

ekstraordinære afdelingsmøde d. 23. januar 2019.  Der udleveres de foreløbige tegninger over 



parkeringspladserne, og Raja påpeger at der skulle være plads til varebiler, dette drøftes lidt. 

Thomas fortæller også at de arbejder på et funktionærhus der bygges i samme stil som rækkehusene. 

Han informerer om at Q-Construction, som også bygger rækkehusene har interesse i at lave det, men at det 

selvfølgelig kommer i udbud, for at få den bedste pris. 

Der skal også ske nyt i varmecentralen efter opførelsen af det nye funktionærhus. 

Der skal aftales særskilt møde, for så at bestyrelsen kan blive sat ordentligt ind i byggerierne. 

6. Præsentation af synsmedarbejderne og deres opgaver: 
Leif og Michael præsenterer sig kort. Leif fortæller først om sine arbejdsopgaver og derefter Michael.  

Dertil ingen spørgsmål. 

7. Præsentation af ny kulturhusleder: 
Nicolai præsenterer sig selv, sine arbejdsopgaver og nævner kort enkelte idéer for Kulturhuset på sigt, og 

giver sine ønsker for samarbejdet med bestyrelsen. Fastelavn bliver kortvarigt drøftet, Amal er i gang med 

at arrangere og aftaler at mødes med Nicolai. 

 

- Bestyrelsen tager en navnerunde for at introducere sig for medarbejderne. 

- Sanne Weisleder forlader mødet. 

 

8. Første spadestik d. 25. februar 2019 kl. 13.30. 
Thomas og Steen fortæller lidt om arrangementet i forbindelse med opførelsen af de nye rækkehuse. 

9. Parkeringsselskabet – Din Parkering: 
Raja har spurgt ind til samarbejdsaftalen med firmaet Din Parkering. 

Steen har inden mødet fremsendt den indgået aftale med Din Parkering samt opgørelser på de indtægter 

og udgifter der har været for 2018. Steen fortæller at der er returkommission på 25% af hver bøde og at det 

bliver indført i afdelingens regnskab. Steen viser hvor vi kan finde priserne på skiltningen, der spørges ind til 

udgifter til forsvundne skilte og Steen oplyser at disse udgifter fratrækkes det godtgjorte beløb som 

modtages fra Din Parkering. Steen fortæller at dagsbilletter og weekendbilletter kan udleveres i 

begrænsede mængder i Kulturhuset og på Ejendomskontoret i åbningstiden, og også om mulighederne for 

at undgå misbruget af parkeringskortene. 

 

10. Planlægning af bestyrelseskontortid for beboerne: 
Der blev foreslået hver anden tirsdag fra 17-19 som den foregående bestyrelse.  

Der er stemning for en ændring. Bestyrelsen drøfter det og vender tilbage.  

Efterfølgende aftalte vi den 2. mandag i måneden, og den sidste mandag i måneden. 

11. Opfølgning på sager fra det ekstraordinære afdelingsmøde d. 23. januar 2019: 
Der drøftes forslaget om nye parkeringspladser, overvågning og evt. betaling som blev udskudt på mødet, 

der skal ske opfølgning på det. 

Bestyrelsen skal internt tale om forslaget om evt. betaling for parkering af varevogne. 

Bestyrelsen skal tage stilling til om der skal hyres advokat til at agere dirigent på forestående 

afdelingsmøde d. 29. maj 2019. Ingen fra organisationsbestyrelsen ønsker at tage pladsen efter sidste 

møde. Der foreslås to advokater som man tidligere har haft god erfaring med. 

Raja fortæller at han muligvis har en dirigent, som vil tage stillingen uden beregning.  

En kvinde der har været benyttet til opgaven tidligere, af nu tidl. formand for afdelingen Wagn B. Jensen. 

Raja oplyser at Wagn ville undersøge om kvinden var interesseret.  



Dette var ny information for de andre medlemmer i bestyrelsen, men der drøftes internt i bestyrelsen, om 

dette er den rette løsning og bestyrelsen vender tilbage. 

Steen udleverer kopi af årshjulet for 2019 til alle, og det drøftes kort. 

 

- Thomas Tang, Nicolai Elsted, Leif Jensen og Michael Jørgensen forlader mødet. 

 

12. Gennemgang og godkendelse af egenkontrolskemaet for 2018. 
Steen og bestyrelsen gennemgår sammen egenkontrolskemaet, på de punkter hvor det drejer sig om 

bestyrelsesarbejdet og økonomien, og er enige om besvarelserne på de anførte spørgsmål. 

 

13. Valg af person til vedligeholdelse af afdelingens hjemmeside:  
Sarah byder ind og vælges. Steen udlevere adgangskode, så Sarah fremover kan gå ind og rette/tilføje på 

afdelingens hjemmeside. 

Derudover bliver Amal også bestyrelsens kasserer. 

14. Aftale dag til undervisning i DocuNote: 
Bestyrelsen foreslår torsdag d. 28. februar kl. 17:00, Steen undersøger det og giver videre besked. 

Efterfølgende er datoen blevet accepteret og mødet vil finde sted i Kulturhuset. 

 

15. Nye opslagstavler til 154 opgange: 
Der er enighed i bestyrelsen om opsætning af nye opslagstavler, da de gamle er slidte og sidder dårligt 

placeret. Steen vender tilbage med nogle modeller til evt. godkendelse på næste møde tirsdag d. 5. marts 

2019. 

16. Gennemgang og godkendelse af forretningsorden for afdelingsbestyrelsen: 
Bestyrelsen godkender den foreliggende forretningsorden med tilføjelse til punkt 11 og 16. Steen tilretter 

forretningsorden og formanden skal efterfølgende underskrive den. 

17. Lokaler til kampsportsklub: 
Raja har forespurgt omkring lokaler til kampsportsklub, kommunen og Rikke skulle kontaktes. 

 

18. Fællesrum 

Steen fortæller at Tidl. Bestyrelse har haft gratis kælderrum, det kælderrum tidl. formand har er der en 

lyskanon i, der lyser på facaden. Rummene kan ikke udlejes. Tidl. formand vil blive opsagt, og der er intet 

erstatningsrum at tilbyde. Anden beboer har også et rum med en lyskanon i, og han får tilbudt et 

erstatningsrum, da der er rum ledigt i nærheden. 

Der drøftes også ang. Bestyrelsens adgang til en årlig gratis leje af selskabslokale, det skal vi finde ud af og 

have taget op som forslag på mødet d. 29. maj 2019 til beboernes godkendelse. 

Steen informerer om at enkelte fra tidl. Bestyrelse ved afgang fik aflyst bestilt leje af selskabslokalet, og at 

de fremover skal betale ved benyttelse. 

 

19. Eventuelt 

Der drøftes frister m. videre omkring tilblivelse, fremsendelse og godkendelse af referater, og der er 

enighed om at bibeholde samme frister om tidl. Bestyrelse. Referenten sender referatet ud til alle 

afdelingsbestyrelsesmedlemmer samt øvrige mødedeltagere senest 1 uge efter mødedatoen.  



Herefter har afdelingsbestyrelsesmedlemmerne samt mødedeltagere 5 dage til at komme med 

rettelser/tilføjelser, hvorefter referenten tilretter referatet og genfremsender det godkendte referat senest 

2 uger efter mødedatoen. Det godkendte referat ligges ind i Docunote under afd. 55. Det er ligeledes aftalt, 

at såfremt møderne optages på diktafon, skal det også lægges ind som lydfil i Docunote.  

Steen nævner at der i Rajas dagsorden er nævnt en anden mødedato for næste møde, end der var aftalt på 

forhånd. Raja fortæller at det er en fejl. 

Amal fortæller at hun har modtaget mail om, at bestyrelsen kan deltage i at finde en tryghedsrepræsentant 

i samarbejde med kommunen og politiet. Steen råder om at vi helt sikkert bør deltage.  

Bestyrelsen drøfter det internt. 

 

- Steen forlader mødet og deltagende fra bestyrelsen går i enrum i bestyrelseslokalet. 

 

20. Nye tilbud fra parkeringsselskaber 

Zaheer har modtaget nye tilbud fra tre forskellige parkeringsselskaber.  

Det bedste tilbud var modtaget fra firmaet ”Private Park”. 

Bestyrelsen bliver enige om at det er et rigtig godt tilbud i forhold til det nuværende og at Zaheer skal få 

tilbuddet indhentet på skrift, så det kan fremlægges igen for os på næste møde. 

 

- Diktafonen løber tør for strøm, så der er ikke lydoptagelse for det videre møde. 

 

21. Repræsentant fra Vejleåparken ang. Antennesignallevering. 
Raja vil repræsentere, Zaheer indvilliger, Raja og Amal bliver enige om at drøfte det yderligere, svar 

afventes fra Sarah. 

22. Ungeklub i varmecentralen 

Amal spørger ind til de unge der mødes i varmecentralen og indspiller musik. Hun frygter at muligheden vil 

blive nedlagt. Amal skal drøfte det med Rikke. 

23. Kom og mød bestyrelsen 

Vi aftaler at mødes den anden mandag og den sidste mandag i måneden, hvor beboerne har mulighed for 

at komme og møde den nye bestyrelse. 

24. Henvendelse omkring facebookopslag 

Raja har fået en henvendelse fra nogle enkelte beboere som ønsker at være anonyme. Beboerne er 

utilfredse med hvordan det ekstraordinære afdelingsmøde d. 23. januar forløb mht. valget af den nye 

bestyrelse. 

De enkelte beboere ønsker at bestyrelsen går ind i sagen, og laver et opslag på afd. 55s facebook side i den 

forbindelse.  

Bestyrelsen afviser ønsket, og ønsker ikke at have noget med sagen at gøre. 

 

25. Oversvømmelse i haver 

Raja har fået henvendelser fra beboere om haver der ofte oversvømmer i regnvejr. Han sætter gang i en 

undersøgelse, og bestyrelsen tager det op igen på næste møde. 



26. Brug af kælderrum. 
En beboer bruger sit kælderrum som legetøjskælder for Næstehjælperne Ishøj, det skal undersøges om det 

er en aktivitet der kan fortsætte. Amal og Raja sætter sig ind i det. 

27. Lejeregler for lokale. 
Vi bliver enige om at foreslå ordningen fortsætter som hidtil for den nuværende bestyrelse, og at 

medlemmer fra den tidligere bestyrelse selvfølgelig betaler normalpris for leje af selskabslokale. 

Bestyrelsen laver forslaget til afstemning d. 29. maj. 2019 

28. Mulig indsigelse fra tidl. Bestyrelse 

Raja informerer om, at han er blevet gjort opmærksom på at der muligvis er nogle personer fra den 

tidligere bestyrelse, som ønsker at gøre indsigelse mod måden som det ekstraordinære afdelingsmøde 

foregik på mht. valget af den nye bestyrelse. 

 

29. Fastelavn 

Vi bliver enige om at såfremt det er muligt, så skal festen lægges d. 9. marts. Amal oplyser at det meste er 

på plads. Der skal forespørges om salen er ledig d. 9. marts. 

Bestyrelsen har efter mødet fået arrangeret festen d. 9. marts. 

 

30. Affaldsløsning 

Sarah kontakter firmaet Envac i Brøndby omkring løsningen ”mobilt affaldssug”, og laver en nærmere 

undersøgelse om det kunne være en mulighed man kunne se nærmere på.  

31. Organisationsbestyrelsen 

Enighed om at Christina bliver i OB for Vejleåparken. 

 

32. Tryghedsudvalget i Ishøj Kommune 

Sarah og Amal går ind som repræsentanter for tryghedsudvalget i Ishøj Kommune. 

 

33. Helhedsplanen 

Der er enighed om at Raja, Amal og Sarah tager den i fællesskab. 

 

- Mødet slutter 

 


