
Referat 
Bestyrelsesmøde i AAB 55  

Dato: 3rsdag den 5. april 2022 kl. 17.30 – 21.00  

Sted: Kulturhuset Strandgården 21, 2635 Ishøj 

Deltagere: 

  Wagn B. Jensen Bestyrelsesformand / Anita E. Boulier Bestyrelsesmedlem / Bamse Jensen   
  Bestyrelsesmedlem/ Chris3na S. Jensen      
  Bestyrelsesmedlem/ Gry Elley Rosendal Bestyrelsesmedlem / Randi Zürek suppleant 

  Leif: Kons3tueret Inspektør ( deltager ikke på mødet) 

Referent:   Chris3na 

AUud:   Zisan, JeVe og Birthe og Raja.  

Punkter: 

1). Grønt udvalg:  

a). Orientering: 

1).  Materiale 3l årsberetningen. Anita laver udkast fra udvalget.  

2) Legeplads i labyrinten.  

 Afdelingen har fået et godt 3lbud på at lave et lille legeområde i   
  labyrinten ved at de ved en fejl indkøbte mål og gynger der nu står i   
  funk3onærhuset tages 3lbage af firmaet og de så leverer noget andet og   
  vi så kun vil skulle bruge et mindre beløb der tages fra DV planen på   
  kontoen 3l legepladser.  Bestyrelsen godkender at vi går videre med det   
  og Wagn tager kontakten videre og så skal en a^alen med firmaet   
  godkendes og laves af Leif eller Rasmus.     

2). Husudvalget:   

 a). Orientering:  

1):  Materialet 3l årsberetningen. Wagn laver materialet.  

2):  d. 10 april er der arrangement i kulturhuset med musik osv.  

3):  Økonomien i huset ser rig3g god ud, foregående år har der været   
  underskud men sidste år er det vendt 3l et beskedent overskud. I år har   
  det været nødvendigt at hæve priserne i caféen for at det svarer 3l   
  udgi^erne.  

4): Sally er kommet godt i gang i caféen og vi er glade for at have hende   
  3lbage i afdelingen.   

3). Parkeringsudvalget:   

a). Orientering:  

 1).  Materiale 3l årsberetningen 

 2):  Gry har meddelt at hun stopper som formand for parkeringsudvalget   
  men forsæVer i udvalget.  

 3):  Der er lidt over 40 varebiler der nu er blevet registreret og opreVet med   
  deres egen plads jf. afdelingsmødebeslutning.  



 4):  Der er opstået det problem med vores parkeringsregler ved at gæster i   
  varevogne ikke må holde i afdelingen, heller ikke i de 3 3mer med. Vi har   
  besluVet at lave 2 gæste parkeringspladser 3l varevogne for gavlen de ca. 
  10 steder hvor der er storskralderum og opsæVes et skilt om at man må   
  holde der i op 3l 3 3mer. Der er alene udgi^er 3l opstribninger og skilte   
  og det er der penge 3l så det vil vi gerne bede dri^en bes3lle. Bamse   
  eller Wagn kan kontaktes for yderligere info om placering om nødvendigt  

 5):  Gry arbejder med at lave et sammenskriv af parkeringsreglerne så det er   
  mere brugervenligt.  

4). Klubberne:   

 a). Orientering:  

  1). Materiale 3l årsberetningen. Zisan skriver om værkstederne og Bamse taler med   
  ham om det.  

  2). Klubben i varmecentralen er lukket ned da der er gang i ombygningen og det gør   
  man ikke kan være der. Det er meningen at brugerne kan vende 3lbage e^er   
  ombygningen. Wagn har kontakten med brugerne af klubben. 

  3). Der er gang i indretningen af værkstederne og der kommer mere info om åbning osv.  
  når det er klar så alle beboerne får informa3on om de muligheder der bliver.   

5). DV-udvalget:    

 a). Orientering:  

  1). Der har været møde d.d. hvor regnskab 2021 er genenmgået og godkendt. Der er   
  også gennemgået 3lretning af DV 22 hvor der er behov for en mindre flytning af midler   
  3l taget på pensionistgården. Desuden er DV plan 2023 gennemgået.  

  2). Der er gang i projekt med brandsikring i kældrene og bestyrelsen er i dialog med AAB 
  om at det bliver ordnet hur3gst. Bestyrelsen er ikke 3lfredse med den lange vente3d fra 
  administra3onens side på at få det ordnet da det er et spørgsmål om beboernes   
  sikkerhed.   

    

   

6). Økonomi:    

 a). Orientering:  

 1). Der er enighed om at forslå afdelingsmødet at anvende det forventede overskud på at sæVe 3,5   
 mio af 3l nyt dørtelefonanlæg da det vi har er slidt ned og der er beboere der ønsker at få anlæg med   
 kamera i for at højne trygheden i afdelingen. Det vil kunne laves sammen med ski^ af chip 3l   
 hoveddørenen som der er sat penge af 3l på DV planen i forvejen. Desuden forslås disponeret 356.000 
 kr. 3l sagen om el ladestandere 3l biler da de mangler der for at projektet er dækket ind. Denne   
 disponering er også a^alt med Josepine på økonomimødet 3dligere så der kommer forslag 3l   
 overskudsdisponering fra AAB der fremlægges på afdelingsmødet.    

7). Byggesager: 

 a) Orientering:   

 Der er løbene sendt referater fra byggemøderne 3l bestyrelsen så alle er orienteret. 

  



8). DriHen / ejendomskontoret: 

a). Orientering:   

E^er en god ansæVelsesrunde er der er netop en ansat en ny inspektør der starter 1 juni.   

Vi afventer indkaldelser fra AAB i forhold 3l mødeplan for møder i forbindelse med overgang 3l 

administra3v dri^. Nogle af møderne ligger inden inspektøren starter og nogle afventer at han starter 

og om afdelingsmødet godkender ski^ af dri^form. 
 

9). Opsamling omkring beretning og afdelingsmødet:  

Beretningens materialet skal sendes 3l Wagn senest 1 maj.  

Vi skal have et afsnit fra Helhedsplanen, fra FU og fra ejendomskontoret. Vi vil også gerne bede AAB 

bygge afdelingen om afsnit om rækkehusene(rune), om varmecentralen ombygning(lars).  

Der kommer forslag om ski^ af dri^form - Chris3na laver udkast udefra det materiale fra AAB. Der skal 

også forslag på om ændring af forretningsordenen for afdelingsmøder så det er den for administra3ve 

afdelinger og så der tages s3lling 3l om mødemateriale kan sendes ud digitalt. Desuden skal det nye 

standart råderets katalog fra AAB vedtages.  

  

Dirigent: Lasse har meddelt at han ikke kan deltage og derfor kontakter vi Bruno der har hjulpet os 

3dligere. Wagn kontakter ham.  

Formanden Orientering.  

1/.  Hjemmesiden kommer på ny server / ny kontrakt og der kommer mere info om det og 
vejledning 3l hvordan det bruges.  

2/.  Der er muligheder for at ansøge om nogle midler 3l ak3vteter mod ensomhed via BL. 
Der er aktuelt ikke ressourcer i bestyrelsen men hvis nogen får mulighed for det kan 
man kigge på det. 

3),  Græsslåmaskine der 3dligere er sat midler af 3l er nu fremvist og afprøvet af personalet 
og de vil gerne have vi indkøber den var 3lbagemeldingen. Det det vil vi gerne bede 
dri^en sørge for.  

Valg Pl bestyrelsen: 

Anita og Zisan er på valg 3l afdelingsmødet og ønsker at genops3lle. Birthe er også på valg men har meldt aUud 3l 
mødet idag så hendes ønsker er ikke sendte.  

11). Eventuelt: 

Næste bestyrelsesmøde er d. 26 k. 17.00.  



Vi besluVer at flyVe bestyrelsesmødet d. 17 maj 3l d. 9 maj.  
 
Og husk Repræsentantsskabs møde d. 18 maj kl. 19.00.   


	Referat

