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 11. maj 2015  

Referat af bestyrelsesmøde i afd. 55 

Mødet afholdes:  Onsdag den 20. maj 2015  

Tidspunkt:   Kl. 17.30 

Sted:   Kulturhuset, Strandgården 21  

Deltager:   Chahrazad, Christina, Lone, Ronni, Wagn. 

Ejendomskontoret: Pia 

Afbud fra:   Bilal, Jamal,  

Møde nr.:    6 / 2015 

Dagsorden: 

Referent: Christina    
   

Mødeleder: Pia  
  

1. Dagens gæster: 

Økonomichef Helle Friss deltager til 1. punkt. Vedr. regnskab og revisionsrapporten.  

Bestyrelsen har g.d. på mail modtaget revisionens udkast til bestyrelsesrapportering der 
gennemgås af Helle og drøftes.   

2. Notat fra Ejendomskontoret: 

 1. Pia`s Notat siden sidst.  

 ingen yderligere kommentarer.    

2. Tilbud på overtagelse af Vagttelefonen: 

Der er modtaget tilbud på ordningen fra SSG. Den er sendt til Juridisk afdeling til vurdering. 

Der er givet pris på 14.082,75 kr. uden moms. for ordningen om året. Aftalen skal 

underskrives af Helle Friss og Pia. Aftalen med SSG er at vi benytter vores egne rådgiver, og 

der vil blive udarbejdet beboermateriale om ændring af ordningen. Om alt går vel kan  

ordningen opstarte start juni. Der er jf. tidl. beslutning tale om et pilotprojekt i en 6 

måneders periode.   

      

3. Meddelelse fra Formandsskabet: 

 1. Orientering fra møde med helhedsplanen, knallertværksted m.m.. 

 Wagn orienterer om drøftelse i helhedsplansregi vedr. indsatsen for den unge. Vores tidl.  
 beslutning om forsøg med knallertværksted blev drøftet og kommunen og ungdomsskolen  
 tilbyder, at gå indgå i vores tilbud ved to gange om ugen at stille med en medarbejder til  
 rådighed i “vores” værksted og så evt. kunne trække gruppen af de unge ned i den flyvende 
 kuffert hvor de også har et knallerttilbud. Lokalbetjenten og hotspot er involveret og vil  



 deltage i arbejdet. Der er tale om et forsøg og såfremt de unge ikke kan overholde reglerne 
 lukker stedet. Efter afdelingsmødet d. 27 drøftes der videre hvordan det opstartes.  

 Proces med Cykel værkstedet er igang forsat.      

4. Afdelingsmødet den 27. maj 2015: 

 1. Status.  

 Beboere har modtaget materialet g.d. rettidigt.  

 2. Personer til bestyrelsen .  

 Drøftelse af rekruttering af medlemmer til bestyrelsen.  

 3. Medarbejder fra kontoret tager referat. Pia er overordnet ansvarlig.  

 4. Indkomne forslag.  

 De indkomne forslag til afdelingsmødet gennemgås og det aftales hvem der fremlægger  
 forslag og bestyrelsens holdning til de fra beboernes indkomne forslag.    

5. Byggesager: 

1. Byggeudvalget. Næste byggemøde med Gorm er d. 3. juni kl. 10.00 inde i AAB. 
Hovedpunktet er samarbejdsaftalen.  

2. Let hallen. Første møde er efter afdelingsmødet d.10 juni.  

6. Indkommende forslag:  

1. Forslag om sommerfest for personalet den 12. juni 2015 kl. 13.00. 

 I lighed med sidste år afholdes sommerfest for personale, bestyrelse og ejendomskontor.    

2.  EL scootere, hvad kan vi gøre.  

 Bestyrelsen har efter episoder med tyveri af elscootere beslutter at lave låse og  
 forbedringer på de særligt udsatte skure hvor der opbevares el-scootere. Arbejdet er i gang 
 de steder kontoret er bekendt med, og øvrige beboere kan henvende sig på kontoret.   

7. Meddelelse fra udvalg:  

1. Sommerfest / 2 annoncer om vores eget marked. 

8. Eventuelt  

Næste møder 

Møde mandag den 11. maj med David  

Næste møde i Bestyrelsen er onsdag den 20. maj kl. 17.30. Opfølgningsmøde inden 
afdelingsmødet.  

Afdelingsmødet onsdag den 27. maj 2015 kl. 17.00 til spisning. 

Bestyrelseskonference den 21 – 22. august. Kl. 1600- slut den 22. kl. 16.30 
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