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   Referat af bestyrelsesmøde i AAB afd. 55  

Mødet afholdes: Onsdag den 8. april 2015  
Tidspunkt: Kl. 17.30  
Sted: Kulturhuset, Strandgården 21  
Deltager: Chahrazad, Christina, Jamal, Lone, Ronni, Wagn. Ejendomskontoret: Pia  

Afbud fra: Lone, Ronni og Anne  

Fraværende uden afbud: Bilal. Møde nr.: 4 / 2015  

Referent:  

Christina  

Mødeleder:  

Pia  

Dagsorden:  

1. Regnskab for 2014 
Helle F. Og Josefine fra AaB regnskab deltager under dette punkt.  

Fremlæggelse af regnskab for 2014  

Der tages i gennemgangen udgangspunkt i udviklingen fra seneste budget opfølgning og det nu 
færdige regnskab. Josephine foreligger udleverede materiale.  

Regnskabet udviser et overskud på 2.700.187 kr. Der er desuden afsat ekstra 10 mill kr. til DV 
planen som der er mulighed for at anvende til arbejder allerede i 2015. ︎  

︎︎ 
Bestyrelsen godkender regnskabet. ︎  

Derefter stilles spørgsmål til div. konti og poster. Wagn afleverer USB nøgle til Helle Friss med en 
række yderligere spørgsmål han ønsker besvaret ved lejlighed. ︎  

2. Notat fra Ejendomskontoret:  

A. Pia`s Notat siden sidst.  
ISS har sagt ja til at komme ud og drøfte vores kloaker og hvordan de ser vores behov.  
Forespørgsel til status på maskiner på vaskeriet - Pia orienterer om at der i efteråret er lavet fuld 
status af Miele.  
Forespørgsel til de grønne mænd. Pia orienterer om de er ansat som gartnere. Der er ansat 5 og der 
kommer en ekstra mand i sommeren.  
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B: Svar på tidligere fremsendte mail. Der er ikke yderligere.  

C: Vagttelefonen:  
Konkret udkald drøftet. Materiale fra SSG afventer forsat og kommer en af de nærmeste dage og 
sendes ud.  

D: Diverse beboersager.  
To konkrete ansøgninger vedr. haver drøftes.  

E: Hegn / hæk, Ishøj Boulevard.  
Bestyrelsen har på baggrund af konkret ansøgning været på besigtigelse på adressen og kan godt se 
at der er et behov for afskærmning præcist på dette sted. Af hensyn til det samlede indtryk i 
afdelingen ønskes der opsat hæk af afdelingen på disse to steder. Pia varetager det videre.  

F: Høns. 
På baggrund af konkret ansøgning har bestyrelsen taget stilling til hønsehold i afdelingen.  
Bestyrelsen ønsker ikke at tillade hønsehold i afdelingen af hensyn til de gener det vil medføre for 
de øvrige beboere.  
Det besluttes desuden at dette skal indgå i den den kommende husorden. Desuden bør der tager 
højde for andre typer af evt. problematiske husdyr typer.  

G: Lethal.  
Pia orienterer om, at der er gang i udarbejdelse af et dokument/ samarbejdsaftale mellem 
kommunen og AAB.  

Pia orienterer om, at Afd. 55 er  ikke tegningsberettigede og derfor er det AAB ́s direktør Christian 
Høgsbro og formand Bent Haugt der skal underskrive dokumentet. Dette kan først ske efter at 
dokumentet har været fremlagt og godkendt i bestyrelsen.  

3. Meddelelse fra Formandsskabet:  

A: Mødet i Helhedsplanen den 27. April aflyst.  

B: Dialog mødet.  
Alle der har mulighed herfor bør deltage. Wagn, Charazad, Christina og Pia tilmeldes.  

C: Deltagelse i FU ́s generalforsamling d. 21 kl. 19.00. Wagn deltager.  

4. Afdelingsmødet den 27. maj 2015.  

1. Årsberetningen 2014 – 2015.  
Udkastet til beretning har været rundtsendt til bestyrelsen forud for mødet. Udkastet er godkendt.  

2. Hvem laver beboerlister, så det passer til vejnavne.  
De laves til bestyrelsesmødet d. 20 maj. Der er lavet drejebog over de praktiske opgaver op til og på 
dagen som er rundsendt forud for dette møde.  

3. Personer til bestyrelsen.  

A) Formand. 
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B) 3 Bestyrelsesmedlemmer. 

C) 2 suppleanter.  

4: sociale medier osv.?  
Christina laver udkast til plakattekst. Christina forespørger Lone om facebook reklame.  

5: Dagsorden til mødet uddeles d. 28/4.  

Bestyrelsens emner til behandling på af delingsmødet:  

4. Lys på parkeringspladser.  
Vores driftkoo. David R fra AAB er i gang med at lave forslag til den økonomisk del af forslaget.   

5. Kloakker.  
Formandsskabet orienterer om, at der via David er dukket en række problemer op der muligvis 
forhindrer, at det kan nåes at stille et forslag på området til afdelingsmødet. Opgaven er så stor at 
der er brug for at igangsætte et forarbejde til udbud ifølge David. Bestyrelsen drøfter forslag fra 
David og beslutter at vi ønsker et møde med vores faste firma ISS med deltagelse af David så de 
kan orientere os om hvorledes de opfatter tilstanden på det samlede kloaknet i bebyggelsen og 
udfordringerne forinden der tages stilling til anvendelse af midler på forundersøgelser.  

6. Legeplads.  
Der er dialog i gang med UNO om materiale til forslag til afdelingsmødet. Da det i første omgang 
ikke var det korrekte materiale vi fik, aftales det at bestyrelsesmedlemmer kan komme med 
inspiration til udseende og design osv. til Pia der så vil kontakte UNO for tilbud som ønsket.  
Driftkoo. David arbejder på den økonomiske del af forslaget.  

7. Garderobeskabe.  
Bestyrelsen har på tidl. møde besluttet at stille forslag til afdelingsmødet om udskiftning af 
garderobeskabe via råderetten. Der er kommet besked fra David R i AAB at bestyrelsen selv skal 
formulere forslaget.  
Wagn skriver udkast til forslag.  

8. Røgalarmer.  

Pia har foreslået at det stilles forslag om opsætning af røgalarmer i alle boliger.  

Der er ikke flertal for at der stilles forslag hvorfor der ikke arbejdes videre med det.  

5. Byggesager:  

1. Byggeudvalget har afholdt første møde.  

2. Lethallen. Er behandlet ovenfor.  

6. Indkommende forslag:  

1. Knallertværksted til de unge.  

Forslag til afhjælpning af en del unges behov for at have et sted at lave deres knallerter under 
forudsætning af et tæt samarbejde med gruppen af unge og med klausuler om at en række regler 
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skal over holdes. Et eller to af de tomme arbejdsskure kan anvendes til formålet. Bestyrelsen giver 
samtykke hertil.   

2. Alment Indkøb, status fra Pia.  

Pia oplyser at der forsat arbejdes på projektet fra AAB og at der ikke er noget nyt endnu.  
Punktet afventer til der er noget konkret bestyrelsen skal tage stilling til.  

7. Meddelelse fra udvalg:  

1. Legeplads.  

 2. Dv udvalget / lys / budget 2016 /          

 3. Husudvalget / Kulturbrofest 2015.          

 4. Andre udvalg.          

8. Eventuelt  

Næste møder  

Næste møde i Bestyrelsen er onsdag den 6. maj kl. 17.30. Der er afbud fra Pia der har ferie.  

Opfølgningsmøde inden afdelingsmødet onsdag den 20. maj kl. 17.30. ︎ Afdelingsmødet onsdag den 
27. maj 2015 kl. 17.00 til spisning. ︎  

︎ 


