
Referat af  Bestyrelsesmøde.  

Bestyrelsesmøde i AAB 55  

Dato: 5rsdag den 30. november 2021 kl. 17.30 

Sted: Kulturhuset Strandgården 21, 2635 Ishøj 

Deltagere: 

Wagn B. Jensen  Bestyrelsesformand / Anita E. Boulier Bestyrelsesmedlem / Bamse Jensen Bestyrelsesmedlem  
Birthe Caspersen Bestyrelsesmedlem / Chris5na S. Jensen Bestyrelsesmedlem/ Gry Elley 
Rosendal Bestyrelsesmedlem / Zisan Corap Bestyrelsesmedlem / JeRe Wildenhein Suppleant / 
Randi Zürek suppleant  
Steen B. Jørgensen  Inspektør 

Rasmus  DriTschef (med på teams) 

AXud:   JeRe   

Referent:   Chris5na 

Punkter: 

1). Grønt udvalg:  

a). Orientering: 

Intet nyt fra udvalget.  

Chris5na har ikke hørt fra Nanna fra AAB om omvendt udbud på ny lejeplads, men rykker hende.  

2). Husudvalget:   

 a). Orientering: 

 Rasmus giver 5lsagn om at 5lsende husudvalget de ønskede oplysninger så snart administra5onen har  
 5lreRet det. 

 2/. Økonomi. 

 Der er stadig lidt problemer med at få acubis programmet op og stå. AAB økonomi arbejder på det.  

 Regnskabet for huset for indeværende år ser flot ud og kommer 5l at løbe rundt.  

  

 3/. Arrangementer: Tænd træet; Juletræsfest for børn den 11/ hvem hjælper 

 Der er tænd træet 1 december og det er huset her der tager sig af serveringen.  

 Juletræs fest: Der er af indkøbt forindpakkede slikposer og gaver 5l de børn der allerede har 5lmeldt   
 sig . Det besluRes at der skal fremvises coronapas for alle over 15 år ved indgangen. Anita skriver det   
 på facebookgruppen. Da dagen gør vi som vanligt at Winnie forbereder og så mange fra bestyrelsen   
 som muligt kommer og hjælper 5l med at servere osv.  

 4/. Kontoret / Beboerhuset 

 5/. Beboerhuset havde sidste aTen med spis sammen 5rsdag den 23 for i år. 

 Der var 38 personer 5lmeldt 5l årets sidste spis sammen og da der allerede var så mange 5lmeldte   
 blev det ikke slået op i opgangende da køkkenet i huset ikke kunne håndtere flere bes5llinger. Der var   
 en spillemand hvor udgiTen blev dækket af midler fra parkeringsudvalget eTer ansøgning.  

   

 6/. Beboerhuset holder ferielukket fra fredag den 17. december 5l mandag den 3/1.22 



 7/. Husudvalget kommet med et oplæg 5l frem5dige bemanding og hjælp i huset da der   
 kommer flere og flere brugere i huset hvilket kalder på personale.  

3). Parkeringsudvalget:   

a). Orientering:  

1/. Parkeringsudvalget har fået en del materiale 5l mødet i november og har besluRet    
at de læser på det og på møde i starten af det nye år drøTer kriterierne for den    
5lbudsindhentelse der skal laves for at laves. 

3/. Varevogne 

Det har været et større arbejde at få igangsat afdelingsmødebeslutning om parkeringsplads for   
varevogne, men alle beboere har været meget søde og imødekommende.  

Der er blevet flyRet to campingvogne 5l de indreRede pladser 5l 5l den type vogne. 

Når det hele er samlet sendes det ind 5l Økonomiafdelingen og vil så blive opkrævet    
over huslejen ligesom andre ekstra. Økonomi tager sig af journalisering af    
oplysningerne på lejemålene og aflåst i afdelingen opbevares i 5lfælde af behov for at kontakte 
bilejerne hur5gt.   

De resterende vogne der ikke har meldt sig indenfor fristen vil få de pladser der er    
5lbage i bebyggelsen.    

4). Klubberne:   

 a). Orientering: 

 1/. Lydstudie, låner udstyret af helhedsplanen (måske køb det) 

 Det var helhedsplanens hensigt at sælge materialet men nu er der lavet aTale om at de    
 s5ller det 5l rådighed så vores  beboere forsat kan benyRe det. Vi vil rig5gt gerne også    
 fremover have afgang 5l udstyret og er intresserede i at købe materialet 5l frem5dig    
 brug og derfor aTales det at prisen undersøges og det så tages med i snakken om    
 budget 2023.  

 2/. der er ikke sket noget omkring cykelværkstedet 

 Trine afventer forsat 5lbagemelding fra ungdomsskolen med hensyn 5l bemanding.  

  

 3/. kvindegruppen der har haT lov at benyRe klubben i varmecentralen i rådgivning af kvinder har  er   
 nu færdiguddannede psykologer og vil gerne forsæRe med at holde frivilligt åbent med    
 rådgivnings5lbud 5l kvinder der har udfordringer med ensomhed og angst. Bestyrelsen godkender   
 deRe og der kommer mere info om 5lbuddet snarest.   

 4/. Værkstederne er ikke igangsat med isolering m.m. 

 Der er nu sat skilte op ved alle skralde øer, men der mangler forsat isolering osv. Steen følger op på   
 det.  

 Men værkstederne kan ikke bruges endnu da der mangler noget reprera5on og driTen bedes følge op   
 på det.  

5). DV-udvalget:    

 a). Orientering om status. 

 Der er forsøgt indkaldt 5l møde d. 8 december, men driTen har ikke mulighed for at deltage. Det   
 besluRes at mødet d 8 aflyses og der findes ny dato hvor såvel udvalget, Steen, Rasmus og Mikkel kan   
 deltage. 

 b). Wagn spørger ind 5l kontrakt fra 2020 med kommunen om klipning af græs osv. i rabaRerne. Den   
 blev 5lreRet eTer bygningen af rækkehusene. Steen er opmærksom på den og om der er behov for   



 yderligere 5lretning af aTalen og om afdelingen kan overtage hele opgaven. Grønt udvalg tager det   
 med i overvejelsen når der drøTes pasningsplan for hele området for 2022 der skal drøTes for næste   
 år.  

   

6). Økonomi:    

 a). Orientering:  

 2/. Vi har gennemgået hvad det er der skal ses på frem 5l mødet vi skal have den 2. 12 med Josefine   
 og Peter. 

 Det er alene økonomiudvalget der har møde d. 2 december. 

7). Byggesager: 

 a). El-kontrakten, daglig elektriker, SIF stopper den 30. november som konsekvens af beslutning om   
 ikke at forlænge aTalen da AAB administra5onen ikke kunne nå at lave udbud 5l 5den.  

 Steen orienterer om plan for afvikling af de resterede opgaver og indhentede priser på arbejdet   
 fremover ind5l der kan laves nyt udbud. Steen orienterer om at der er lavet en ikke bindende   
 rammeaTale med et af tre indhentede 5lbud på arbejder op 5l 10.000 kr. og almindelige el arbejder i   
 flyReboliger da der her er en 5dsfaktor hvor vi skal kende en leverandør. På arbejder over 10.000 kr.   
 skal der indhentes to 5lbud pr. opgave. Der s5lles spørgsmål 5l hvorfor der nu laves en    
 rammeaTale når formålet med ikke at forlænge fra bestyrelsens side lige præcis var at afprøve   
 forskellige firmaer i perioden frem 5l der er lavet udbud og om de er gode og leverer den reRe kvalitet.  

 Bestyrelsen 5lkendegiver at vores holdning forsat er at man giver opgaver 5l andre firmaer også og   
 gerne lokale. Der er også et forslag om at man også giver opgaver med et antal flyReboliger 5l andre   
 firmaer, fx. Dem der går i afdelingen 5l andre opgaver. 

  

b). Lys i boliggaderne.  

 Der har været gennemgang af pullerterne for at finde en løsning for bedre    
 fundering. Der er møde med Victor fra AAB om projektet d. 8 december.  

c). Varmecentralen. Der har været møde med den entreprenøren der har vundet opgaven og de 
forventes snart at kunne komme igang.  Der er en del 5ng som var aTalt i byggeriet som man havde 
glemt, deRe vil Rune få samlet op på. 

Der er også møde mandag den 13 med kommunen og vores Jurister om lejekontrakten for 
bokseklubben 2 gang. Team jura, Rune og Wagn deltager.  

 e). Nyt Center. Der er dialogmøde med kommunen om deres medvirken 5rsdag den 14. december   
 9-10. Rune fra AAB har styr på det. Der kommer nogle fra  

8). DriNen / ejendomskontoret: 

 a). Orientering: 

 Der drøTes processen med at etablere s5k og kanaler 5l fiber som TDC. Der er problemer med   
 oprydning i opgangene, byggematerialer i opgangene, skader på murværk og en antal lejemål hvor   
 boksen er placeret i entreen hvor der ikke er nogen strøm og TDC er bedt om at finde en løsning og   
 kommunikere med beboerne om det. Hverken bestyrelsen eller ejendomskontoret har haT med   
 opgaven at gøre der er kørt fra administra5onen og TDC skulle selv tage sig af 5ngenen. Steen er nu i   
 dialog med TDC om udbedring.  

1/. Manglende opsyn med udgravning i Bjerggården. 

Der spørges 5l status med problemer med udgravningen der ikke er dækket ordentligt 5l og Steen 
orienterer om de udfordringer der er og de henvendelser 5l TDC der har været for at få dem 5l at reRe 
op på det. Der har været løbende korrespondence med TDC om at få lukket udgravningen og de havde 



lovet at få lavet afspærringen og eTer lovkravene skal de skal 5lse udgravningen 1 gang i døgnet og 2 
gange i weekenden. Steen følger op.  

Wagn beder Steen om at sige videre 5l håndværkerne i afdelingen at de ikke må køre på de plader der 
er lagt ud  

b). I afdelingen er der en gammel aTale om at vi ikke ønsker valgplakater hængende inde på 
afdelingens område og at driTen normalt tager dem ned der måRe blive hængt op. Ved det netop 
overstående kommunal valg er plakater ikke mernet trods der var givet besked om det og derfor 
drøTes det for at sikre at driTen er opmærksom på det en anden gang da det meget hur5gt kan tage 
over hånd. TDC har også haT en par5poli5sk plakat op deres skurvogn ved vaskeriet hvilket 
bestyrelsen også påtaler ikke hører sig hjemme af en leverandør i afdelingen.  

9). Status på projekt med indfangning af kaVe:   

 Som 5dligere orienteret om har der været lavet et projekt med indfangning af vilde kaRe, der så   
 bliver 5lset af dyrlæge og behandlet og kastreret. Foreningen Vestegnenes kaRevenner har haT   
 betragtelige udgiTer 5l lægeregninger og forespørger nu via Gry om afdelingen har muligheder for   
 økonomisk at bidrage.  

 Selv om vi er glade or deres arbejde i bebyggelsen kan vi ikke her på bagkant give økonomisk 5lskud da 
 vi ikke må give dona5oner. Det besluRes at  Gry der har kontakten med foreningen vender 5lbage med 
 et 5lbud/oplæg 5l en samarbejdsaTale for 2022 med en pris for herfor så det kan undersøges i AAB   
 hvordan vi kan støRe projektet da det er 5l stor gavn for området.  

Formanden Orientering: 

1/. Kommunen har anlagt sag mod afdelingen om ejerskabet over antennekablerne eTer at sagen har 
verseret igennem længere 5d. AAB´s jurister er forsat af den opfaRelse at vi har en god 
sag og bestyrelsen orienteres løbende på mail fra juristerne om status.  

2/. Planlægning af bestyrelsesmøder frem 5l afdelingsmødet i maj 2022. Det besluRes at holde 

bestyrelsesmøder d. Sidste 5rsdag i måneden kl. 17 og vi starter med at spise. Chris5na laver 

indkaldelser i AAB kalenderen. 

Deadline for at sende materiale 5l Wagn der skal på mødet sendes 5l senest 8 dage før.  

Til næste møde aTales dato for afdelingsmøde i maj. 


