
 

Referat fra bestyrelsesmøde den 5. maj 2019. i Vejleåparken, afd. 55, 2635 Ishøj. 

Til stede fra bestyrelsen: 

                                                          Raja, Zaheer, Amal og Sara. Awas havde meddelt at han kom lidt senere. 

Til stede fra E. Kontoret:          Steen 

  

Gæster til mødet: Rasmus Driftschef og Thomas Byggeleder fra AAB. 

Raja startede med at byde velkommen til Driftschef Rasmus 

På grund at lidt rod omkring dagsorden, og tingende blev blandet en del sammen under mødet, har jeg samlet drøftelserne 
under de emner som de hørte til, uanset hvornår de blev drøftet under mødet. 

Møde omkring samarbejde i bestyrelsen: 

Raja havde talt med Henrik og Tue fra AAB, og aftalt at en af dem skulle komme ud en aften for at drøfte de forskellige 
problemer der var i bestyrelsen. 

Amal og Sarah krævede at drøftelserne blev på dette møde. Det ønskede Raja ikke, da jeg havde lavet aftale omkring emnet 
med Henrik eller Tue, om at kommen til et møde om dette emne. 

Følgende emner blev drøftet: 

1. Tavler til opgange: blev udsat. 

  

2. Afdelingsmødet: Steen forklarede om tidsintervaller for uddeling af indkaldelser m.m. 

Steen vil til førstkommende bestyrelsesmøde fremsende et oplæg til dagsorden 
for indkaldelse 1 til dagsorden for afdelingsmødet. 

Årsberetningen skal ligeledes behandles på næste møde. Bestyrelsesmedlemmer 
fremsender udkast til dette til Raja. 

Afd. best. godkendte at Steen indgår aftale med advokat, som kan være dirigent 
på afdelingsmødet. 

                                                                       Ligeledes lovede Steen at komme med forslag til en referent. 

  

3. Vand i 2 haver:  Steen meddelte at det var sat i gang, manglede lige tilbuddet. 

  

4. Parkeringsafgifter:  Steen meddelte at der var ca. 44.000,- kr. som står særskilt i regnskabet  

På indtægtssiden i det udvider regnskab. 

Såfremt der skal tales om nyt P. selskab mener Amal og Sarah at det skal på 
afdelingsmødet. 

5. Klagebreve:   Raja fremlage to klagebreve fra beboerne, hvor Rasmus læste det fra Harry 

Op. Skrivelse fra Bitten Vejlegården 16. st. tv. Blev ikke læst op. 



Steen redegjorde for de forhold der var anført i skrivelserne. 

Det blev vedtaget at administrationen ikke ville gøre mere ved dette. Bestyrelsen 
skal vælge om de vil svare på dette individuelt eller om det skal være et samlet 
svar fra bestyrelsen. 

6. Byggeudvalg:  Raja skulle fremsende navne på de frivillige som ville deltage i byggeudvalget. 

  

7. Antenneudvalget:   Det blev vedtaget at Wagn fortsatte i udvalget, og når Raja havde været til næste 

møde skulle Raja vurdere om han ønskede at fortsætte eller overdrage pladsen til 
Amal. 

  

8. Affaldsordning:  Den tidligere bestyrelse havde indgået en aftale med Ishøj Kommune og Vest 

 forbrændingen om affaldsordning i fremtiden, dette ventes der svar på. 

  

9. Kasser:   Der vælges ikke kasser i en parlamentarisk afdeling, derfor er tidligere 

Valg af Amal til dette, ikke gældende. 

10. Budget/regnskab: Steen oplyste at regnskabet for 2018 for nuværende er hos vores revisor, og vi  

Forventer at det kommer retur inden udgangen af marts måned. Herefter 
fremsendes det til afd. best. 

                                                                       Steen fik godkendt at der afsættes 20.000 kr. om året til indkøb af grønne planter. 

til genplantning, beløbet tages fra 116. 

                                                                       Budgettet for 2020 på konto 116 blev gennemgået og udleveret, således det kan 

 Godkendes på næste afd. best. møde 

  

11. Serviceaftalen 2020:  Bestyrelsen fik den til gennemlæsning, således den kan drøftes og forhåbentlig  

godkendes på næste afd. best. møde 

Årshjulet med de arbejdsopgaver der er blev gennemgået og udleveret, således 

 det kan godkendes på næste afd. best. møde 

  

12. Referat fra afdelingsmødet:  Steen meddelte at han på ingen måde ville udsende det 9 sider  

lange referat til 1711 husstande. Det har i øvrigt ikke tidligere være 
praksis at omdele referatet til samtlige husstande, da det 
resursemæssigt er meget omkostningskrævende. 

Det er kommet på afdelingens hjemmeside, og såfremt nogle 
ønskede det udleveret kunne de komme på kontoret og få det 
udleveret. 

  



13. Legeplads:    Beløbet der ikke på denne konto blev brugt i år er overført til 

Henlæggelser. 

14. Thomas:   Fremlage planen over de nye parkeringspladser, redegjorde for 

rækkehusene og forklarede over hvor langt de var med 
Varmecentralen. 

15. Internt:    Bestyrelsen gennemgik nogle af deres interne 

 samarbejdsmuligheder. 

  

Med venlig hilsen 

Raja Khan 

Formanden AAB Afd. 55 

  


