
Referat af bestyrelsesmøde  

Bestyrelsesmøde i AAB 55  

Dato: tirsdag den 26. april 2022 kl. 17.00 – 21.00  

Sted: Kulturhuset Strandgården 21, 2635 Ishøj 

Deltagere: 

Wagn B. Jensen Bestyrelsesformand / Anita E. Boulier Bestyrelsesmedlem / Bamse Jensen 
Bestyrelsesmedlem Birthe Caspersen Bestyrelsesmedlem / Christina S. Jensen Bestyrelsesmedlem/ Gry 
Elley Rosendal Bestyrelsesmedlem / Jette Wildenhein Suppleant / Randi Zürek suppleant. 

Afbud: Zisan.  

Referent:   Christina 

Punkter: 

Orientering fra formanden: 

 a). Ny Inspektøren  

 Henrik K der starter 1 juni har allerede været på besøg i afdelingen og set   
 kontorer osv. Det er aftalt at Henrik får kontor på ejendomskontoret og at   
 bestyrelsen også får et skrivebord derovre. Henrik kommer til afdelingsmødet og   
 vil også holde et møde med personalet inden han starter. 1 juni hvor han starter   
 vil der være møder med både ansatte og bestyrelsen. Dem fra bestyrelsen der   
 kan komme kl 12 den dato må meget gerne komme til frokostmødet og skal give   
 Wagn besked herom af hensyn til bespisning.  

 b). Driftmøde med Rasmus  

 Der har d.d været et Drift møde mellem Wagn og Rasmus. Se nedenfor under nyt  
 fra driften.  

 c). Legecontainer fra centret til voksenlegeplads ud for skolen.  

 Wagn har talt med Helhedsplanen om placering af legecontaineren og de vil gerne 
 placere den ved skolen da de gerne vil øge samarbejdet. Wagn har givet udtryk   
 for at bestyrelsen gerne vil have været involveret i placeringen men tager det til   
 efterretning. Helhedsplanen vil også gerne indkøbe et løst net til et af de boldmål   
 der står dernede. De fremsender mail med ønske til Wagn og bestyrelsen   
 godkender hvis det ser fornuftigt ud da udgiften er beskeden.  

 d). Ladestander  

 Der er godt gang i arbejdsgruppen og de forskelige måder at få ladestandere sat   
 op på er undersøgt både hvor vi ejer og hvor vi leaser. Tilbuddet på leasing af   
 standere skal gennemgåes af juristerne hvilket koster 1000 kr. Det beslutter vi at   
 gøre og vi afventer juristernes vurdering og derefter tager vi stilling til hvad   
 vi går videre med.  

 e). Parkering.  

 Konkret beboersag drøftet.  

Orientering fra udvalg: 

1). Grønt udvalg:  



 1).  Der er efter aftale modtaget oversigter fra gartneren men de er først   
  kommet lige før mødet og er lagt fysisk i kulturhuset så bestyrelsen   
  har ikke haft mulighed for at forberede punktet inden mødet. Det   
  besluttes at det grønne udvalg og Wagn mødes hurtigst muligt og   
  drøfter forslaget og sender ud til resten af bestyrelsen til    
  mailgodkendelse.   

 2).  Der er kommet nogle støjklager fra rækkehusene og der er d.d på   
  driftmøde aftalt at der laves støjmålinger 2 steder for at få et overblik  
  over problemet. Rasmus sørger for det. Se referat fra driftmøde   
  nedenfor.  

2). Husudvalget:  

 1).  Samarbejdet i huset er rigtigt godt og der er et par frivillige der   
  hjælper til til arrangementer osv og det er meget positivt.  

2).  Problemer med mobil pay da husets konto bliver blandet sammen 
med afdelingens mobilpay så de ikke i huset kan se hvad der er 
betalt: Det er ved at blive undersøgt af Winni og Josefine så det bliver 
skilt ad. 

 3).  Flere gode arrangementer det sidste med 50 deltagere, spis sammen   
  ligger 30 – 40 per. 

2 arrangementer med backgammon hvor der var 80 gæster et med 
165 gæster til spisning men med 160 og 300 gæster, der kom en del 
beboere og så på. 

4).  den 26 bliver haven tømt, og der kommer flise rens, haven åbner den 
2 maj. Huset er åbent. 

5).  Der lavet enkelte prisstigninger! Morgenmad – smørrebrød og 
sandwichs. 

6).  Huset planlægger at holde ferielukket i uge : 29 – 30 – 31. i ugerne  
ugerne 27 – 28 er der åbent men ikke fuld forplejning da det kunne er 
Sally der er på arbejde.  

3). Parkeringsudvalget.  

  Intet nyt, punkt om ladestandere behandlet ovenfor.  

4). Klubberne:   

  Klubben er ved at blive renoveret og alt aktivitet er lukket ned frem til 
  ca februar 2023. 

5). DV-udvalget:  

 1).  Beskæring af træer og indkøb af ekstra beplantning til hele området.  

  

  Godkendes på mail da vi ikke har modtaget konkrete beløb fra   
  gartneren endnu. Christina skriver til Troels.  

2).  Der mangler penge til udskiftning af ødelagte borde og et par andre   
  ting i selskabslokalet i omfanget ca. 10.000 kr. og det mener   
  bestyrelsen må kunne dækkes over konto 115 og godkender   



  udskiftning.  
 
 3).  Beboerhuset har behov for at beløbet på DV planen for 2022 hæves til 
  20.000, - kr. godkendt.  

4).  Beløb til vedligeholdelse og indkøb af træer og buske kr.    
  Behandles på mail da der mangler beløb fra gartnerene.  

5).  Forsøg med nyt dørtelefonanlæg.  

 I tråd med beslutning fra tidligere om at sætte penge af på DV planen 
 til dørtelefoner så har Bamse kontaktet to firmaer der kommer og   
 opsætter en prøve hver så vi kan se hvad der virker inden vi går   
 videre med processen efter afdelingsmødet har godkendt at en del af   
 overskuddet bruges til nyt anlæg som besluttet på sidste    
 bestyrelsesmøde. 

 Efter forsøget i ca. 2 mdr. kan vi vælge hvilket produkt vi ønsker at få  
 videre med.  

 Vi modtager pris på levering og opsætning, og ud fra dette må vi   
 vurdere hvor mange penge der skal bruges for udskiftning af alle. 

6).  Brandsikring.  

 Der er kommet fokus på brandsikringen efter branden i Vanløse, der   
 er indhentet to tilbud fra Nanna i AAB, Samt at AP tager prøver i en   
 kælder for undersøgelse af asbest indhold.  

 Vi forventer at dette sættes i gang inden for kort tid. 

6). Økonomi:  

 1).  Der er tidligere på året igen konstateret fejlkonteringer og Wagn har   
  konstateret at der stadig er fejl og derfor er der givet besked til   
  Josefine og Peter så det kan nå at blive rettet og ikke bliver en stor   
  opgave ligesom sidste år. 

7). Byggesager:  

2).  Bestyrelsen har meget fokus på hvordan vi kan få alle vores 
byggesager til at glide lettere da der forsat ikke er ressourcer i AAB´s 
afdeling til alt håndtere alle vores byggesager og store DV sager. Vi 
ville i de midler vi idag betaler til AAB for opgaven have rigeligt midler 
til at betale en 1 fuldtidsperson til at håndtere sagerne lokalt ved at 
vedkommende kun havde vores afdeling og vi har fremsat ønsker 
flere gange overfor AAB og senest på møde om overgang til 
administrativ med formandskabet og direktøren.  

3).  Der er forsat mange udfordringer med udbedringen af fejlene i 
rækkehusene og med kommunikationen og derfor er der aftalt et 
samlet møde med Wagn, Bamse og leder af byggeafdelingen samt 
Lars V for at drøfte tingene igennem.  

8). Driften / ejendomskontoret:  

 1). Der er dd. På driftmøde mellem Wagn og Rasmus drøftet følgende ting:  



Beslutningsnotat fra driftsmøde d.d. 

  

1. Indkøb af feje/suge maskine 

• RAM indkøber, hvis der er budgetteret med det 

2. Afdelingsmøde d. 25. maj 

• Personalet passer indgang og krydser beboere af ved indgangen 

• Første indkaldelse omdeles 26-04-2022 

• Medarbejdere opstiller borde og stole dagen før mødet 

• Bruno rekvireres som dirigent 

3. Græsslåning 

• Eksternt firma fortsætter indtil 1. juli 2022 

4. Opmåling af hegn og støjmålinger ved rækkehuse 

• Hegn opmåles og der fortages støjmålinger i 1 have på Ishøj Søvej og 1 have på Ishøj 
Boulevard 

5. Hegn langs med indkørsel 

• Anita og Sanne har besigtiget ”hegn” 25-04-2022 

• Grønt udvalg beslutter hvad der skal gøres og orienterer driften 

6. Videoovervågning 

• RAM undersøger kameratype og Wagn orienterer RAM om antal og placering 

7. Opsætning af lærred og projektor i salen 

• 25-04-2022 opmåling og besigtigelse med leverandør 

• Aftalt montage færdig 20-05-2022 

8. Fejl og mangelgennemgang af legepladsrapport 

• Bestyrelsen ønsker ikke udbedringer igangsat, men håndterer selv udbedringer efter 1. 
juli 

9. Opsætning af ny legeplads 

• Er rekvireret og placering mv. aftales mellem leverandør og Wagn 

10. Rensning af fliser i gården ved beboerhuset 

• Arbejdet rekvireret 13-04-2022 

• Arbejdet udføres 28-04-2022 

11. Udskiftning af kælderskillerum 

• Budgetlagt og udføres af ny inspektør når han tiltræder, da det ikke er akut 

12. Klage over højt vandforbrug 

• Aftaler besigtigelse af boliger for at undersøge forholdende 

13. Ny inspektør 

• Der indkøbes Iphone 12 



• Der indkøbes Ipad pro 

• Wagn/Henrik afholder personalemøde d. 24. maj kl. 14.00-16.00 

• 1. juni kl. 11.30-13.00 mødes Henrik, Wagn, Rasmus, Sanne, Camilla, Michael og Leif i 
Beboerhuset 

14. Opsigelse af udbudsaftaler 

• Bestyrelsen kontakter udbudsafdelingen for opsigelse af istandsættelse af flytteboliger 

• Bestyrelsen kontakter udbudsafdelingen for opsigelse af rengørings udbuddet 

15. Dueskydning 

• Bestyrelsen ønsker dueskydning igangsat med samme aftale som tidligere år 

• Sidste års manglende afregning afregnes med dette års fakturering 

16. Færdiggørelse af store værksteder 

• Konto 116.13 akt. 1186 afventer tiltrædelse af ny inspektør 

17. Reklamation TDC 

• RAM reklamerer overfor TDC vedr. manglende arbejder i afdelingen samt mangelfuld 
reetablering 

18. Udestående med Atega 

• RAM undersøger om der er et udestående med Atega og får det afklaret 

På bestyrelsesmødet d.d. drøftet at der er en fejl i punkt 14 da der ikke er truffet nogen 
beslutning om at opsige de to aftaler, og det var heller ikke det Wagn mente på mødet med 
Rasmus men alene et spørgsmål om procedure såfremt en administrativ afdeling skulle ønske 
at opsige en aftale. Wagn skriver til Rasmus med rettelse til referatet fra driftmødet. 

Sager til behandling: 

Rækkehusene:  

 1).  Der er opstået et ønske og behov for opsætning af et hegn foran   
  rækkehusene ved enden i svinget ishøj boulevard/ishøj søvej da der   
  er på dette sted er meget generes fra billygter. Det er    
  tidligere besluttet at der skulle sættes noget og og det er tilsvarende   
  løsning der for år siden er lavet ved ungdomboligerne på ishøj   
  boulevard. Se under punkt 2. 

 2)  Opsætning af hegn ved Bjerggården / nedlagt af elle.  

  En del af pilehegnet er væltet i stormen Malik og der er brug for at   
  opsætte nye hegn. I forbindelse med punkt 1 drøftes at bestyrelsen   
  ønsker at vi tilstræber samme type af hegn de få steder i afdelingen   
  hvor vi er nødtil at lave denne afskærmning og der kan være et ønske 
  om at opsætte to på en og så beplantet med egeføj da det er mere   
  holdbart i fx. Storm end pileflet, men da der er usikkerhed om   
  hvormeget af hegnet der er væltet mødes Anita og Wagn og ser på   
  det sammen inden kontoret evt. får besked om at indhente tilbud.   



 3).  Ansøgning fra en beboer i Ishøj boligselskab som bor i det stræk   
  af Østergården hvor de har haver ud til AAB 55 parkeringsareal og   
  som grundet handicap har vanskeligheder med at komme over til   
  Ishøj boligselskabets egne P pladser. Vi forstår i bestyrelsen   
  udfordringen og vil gerne imødekomme behovet men afdelingen er   
  selv presset på parkeringspladser i det område særligt. Vi beslutter at  
  give tilladelser til handicapparkeringspladser på det stræk i   
  vejlegården såfremt beboeren har en bevilling på en handicapbil fra   
  kommunen og kommunen vil opsætte skilt. Da en bevilling er en   
  personlig ting er det kontoret den skal fremvises for.   

   

Afdelingsmødet: 

Valg til bestyrelsen: 

Anita E. Boulier  Modtager genvalg   

  Birthe Caspersen  Modtager genvalg  

  Zisan Corap Modtager genvalg  

Årsberetningen:  

Dirigent:   Bruno har sagt ja og Wagn og Christina holder et formøde med   
  ham så han er godt forberedt på dagen.  

  Gæster til årsmødet inviteres: Merete / Kåre / Charles / Hanne   
  / Christian / Henrik Inspektøren / Rasmus /  

Forslag til afdelingsmødet:  

 A/.  Overgang til Administrativ Light (christina laver udkast)  

 B/.  Skodder til rækkehusene i gavlene: Der er kommet forslag fra beboer 

 C/.  Ændring af forretningsorden (i alle aab afdelinger)  

 D/. Godkendelse af nyt standard råderetskatalog ( i alle aab afdelinger) 

Eventuelt: 


