
 Referat af bestyrelsesmøde AAB afd. 55  

D. 02/04/2019 
 

Mødetid: 17:00 

Mødested: Kulturhuset, Strandgården 21. 

Referent: Sarah Sandra Nørskov 

 

Næste bestyrelsesmøde: tirsdag d. 7. maj 2019 

 

Deltagende fra bestyrelsen: 
Raja Shiraz Khan 

Amal Uyar 

Sarah Sandra Nørskov  

 

Deltagende fra AAB: 
Tue Pedersen 

Rasmus Milling 

 

Deltagende fra Vejleåparken: 
Steen Bolbroe Jørgensen 

 

Udeblevne: 
Raja Awes Sana 

Zaheer Akhtar 

 

Punkter på dagsordenen: 

 
1. Oplæg fra Tue om samarbejde.  

Ved afslutning af Tues oplæg vedtages dagens dagsorden. 

Der tales om forretningsordenen og om muligheden tilføjelser af særlige regler for bestyrelsen, 

bestyrelsens handleområder indenfor de gældende regler indenfor AAB, udarbejdelse af dagsorden, 

udarbejdelse af referat, drøftelse af bestyrelsens samarbejde. 

 

2. Gennemgang og godkendelse af dagsorden til afdelingsmødet d. 29. maj 2019. 

Dagsordenen bliver gennemgået. Steen fortæller at indkaldelsen skal være klar 1. maj, dørene må ikke 

lukkes af kl. 19.00, da alle skal have adgang ifølge de gældende regler, og beboere skal identificere sig med 

sygesikringskort ved udlevering af stemmeseddel. Tue fortæller lidt om hans kvalitetssikring af 

dagsordenen og forklarer samtidig om valgsystemet. Opsætningen til dagsordenen godkendes. 

3. Rollefordeling af opgaver og præsentationer til afdelingsmødet d. 29. maj 2019. 

Steen fortæller at han forventer at Raja byder velkommen og introducerer gæsterne udefra.  

Advokat Knud Erik Kofoed er hyret ind til dirigent, såfremt ingen andre ønsker det.  

Steen spørger ind til overvejelser om beretningen og fortæller om, hvad der kan skrives i beretningen.  



Der er endnu ikke fundet en referent til mødet. 

Fremlæggelse af beretning. Den skal omdeles og være i punktform. 

Steen har årsregnskabet med, og tilbyder at fremlægge det til afdelingsmødet. 

Tue minder bestyrelsen om, at det er bestyrelsens ansvar at ALLE forslag bliver stillet, så bestyrelsen skal 

sætte tid af til at sørge for indkomne forslag, er fuldendte. Ellers skal de gøres fuldendte inden det skal 

sendes til tryk og omdeles til alle husstande med bilag.  

Steen har ikke budgettet for 2020 med til godkendelse, da det ikke er helt færdigt.  

Det vil blive gennemgået på næste møde d. 7. maj 2019, og Steen tilbyder sig til fremlæggelse af budgettet. 

Der er enighed om at Steen skal fremlægge regnskab for 2019 og budget for 2020. 

Steen sørger for tryk og omdeling af indkaldelse til de gældende tidsfrister. 

Kontorpersonalet udleverer stemmesedler til det ordinære afdelingsmøde. 

Tue tilføjer at bestyrelsen skal være opmærksom på, at der er rigtig mange mennesker til vores møder.  

Beboere skal aflevere stemmesedler ved indgangen hvis de forlader mødet, og bestyrelsen skal understøtte 

dirigenten såfremt der findes ikke indleverede stemmesedler på uhensigtsmæssige steder. 

 

4. Godkendelse af budgettet for 2020 

Steen fortæller at der mangler noget om administrationsbidraget. 

Det fremsendes når Steen modtager der, og han har fået besked på at der kan forventes en huslejestigning 

på ca. 1%. 

5. Gennemgang af punkter til bestyrelsens beretning. 

Beretningen skal gerne være klar til fremlæggelse d. 7. maj. 

 

6. Godkendelse af serviceaftalen 

Gennemgået på sidste møde. Serviceaftalen godkendes. 

7. Godkendelse af årshjul for 2019. 

Gennemgået på sidste møde. Årshjul godkendes. 

 

8. Budgetopfølgning fra 2019 

Der blev fulgt op på budgettet. Ingen overskridninger af budgettet indtil videre. 

9. Gennemgang af bestyrelsesforslag til afdelingsmøde omkring bi-lejemål og fælles lokaliteter. 

Rasmus fremsender til gennemlæsning når det er udarbejdet.  

Det drøftes på næste bestyrelsesmøde d. 7. maj 2019 

 

10. Gennemgang og godkendelse af regnskabet fra 2018 

Steen gennemgår regnskabet. Regnskab godkendes. 

 

11. Gennemgang af godkendelse af effektiviseringen og handlingsplan 

Dokumenterne bliver gennemgået og godkendt. 

 

12. Beslutning på om der skal indhentes tilbud fra nyt selskab til parkeringskontrol 

Amal og Sarah har ønsket at evt. skifte af parkeringsselskab skulle tages op til beboervalg på det ordinære 

afdelingsmøde grundet tanke om, at det burde være beboernes beslutning om firmaet skulle skiftes, men 

det var der ikke flertal for på afd. bestyrelsesmødet den 5. marts 2019.  

Der blev dog ikke på dette møde taget endelige beslutning om punktet. Raja har efterfølgende gennemført 



en skriftlig mail afstemning om punktet, hvor der var 2 stemmer imod og 3 stemmer for forslaget på, at 

skifte parkeringskontrol selskab. Raja fremsender - som dokumentation for afstemningens rigtighed – de 2 

mail hvor Awes og Zaheer stemmer for forslaget til Steen.  

Herefter indhenter Steen tilbud fra parkeringsselskaberne. 

13. Nedsættelse af bladudvalg 

Raja taler med tidl. bestyrelsesmedlem Klaus Henningsen som kan fortsætte bladet hvis han ønsker, det 

skal godkendes af bestyrelsen inden tryk og udsendelse. 

 

14. Nedsættelse af byggeudvalg 

Raja og Zaheer vil gerne være med i byggeudvalget og fra den tidligere afdelingsbestyrelse vil Klaus 

Henningsen, Wagn Jensen og Jesper Wulff også gerne være med i byggeudvalget. Udvalgets 

sammensætning blev drøftet, samt hvilke kompetencer udvalget skal have. Der blev enighed om, at 

udvalget refererer til afdelingsbestyrelsen, som herefter har kompetencen til at træffe beslutninger ud fra 

udvalget indstillinger. Herefter godkendte afdelingsbestyrelsen udvalget sammensætning. 

15. Nye opslagstavler til 154 opgange. 

Der bliver udleveret tegninger med billeder af hvor opslagstavlerne kan hænge, og der bliver sat nyt forslag 

til hvor opslagstavlerne skal sidde. Der blev drøftet hvor de skulle hænge, og det blev besluttet, at Steen får 

opsat en prøve med 6 stk. A4. placeret vandret lige over postkasserne. 

 

16. Nye adgangsbrikker til den gamle varmecentral 

Steen fortæller om de klager der er indleveret, omhandlende fester i varmecentralen. 

Alle nøgler lukkes ned, Amal vil gerne åbne når der skal bruges.  

 

17. Godkendelse af referat fra tidligere møde 

Steens ønskede punkter på Rajas referat tilrettet, som anført i mail af den 22. marts. Afdelingsbestyrelsen 

godkender rettelserne og Raja tilretter referatet og lægger referatet og lydfilen ind på DocuNote hvorefter 

referatet er godkendt. 

 

18. Projekt varmecentral 

Thomas Tang fra AAB vil gerne komme og fortælle om varmecentralens indretning og brugsret, så den nu er 

mere brugervenlige for driftspersonalet, på næste afdelingsbestyrelsesmøde d. 7. maj. Det godkendes af 

afdelingsbestyrelsen. 

 

19. Valg til repræsentantskabet 

Afdelingsbestyrelsen beslutter at de udfylder 5 pladser i repræsentantskabet. 

 

20. Afdelingsbestyrelsens svar på egenkontrolskemaet 

Kontrolskemaet udfyldes og godkendes til videre afsendelse. 

 

21. Besøg af Christina fra organisationsbestyrelsen 

Christina vil gerne komme og forklare om organisationsbestyrelsen d. 7. maj, bestyrelsen giver ok. 

 

 

 

Uden for referat:  



Steen bestiller mad til næste afdelingsbestyrelsesmøde den 7. maj 2019 kl. 17.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


