
Referat af Bestyrelsesmøde 

Bestyrelsesmøde i AAB 55  

Dato: onsdag den 14. september 2022 kl. 17.30 – 21.00  

Sted: Kulturhuset Strandgården 21, 2635 Ishøj 

Deltagere: 

Wagn B. Jensen  Bestyrelsesformand / Anita E. Boulier Bestyrelsesmedlem / Bamse Jensen Bestyrelsesmedlem  
/ChrisOna S. Jensen Bestyrelsesmedlem/ Gry Elley Rosendal Bestyrelsesmedlem / Zisan Corap 
Bestyrelsesmedlem / Inspektør Henrik Kjeldsen /  

ATud:   Birthe, Randi  

Referent:   ChrisOna 

Punkter: 

Projekt tumleplads: 

Indkommet ønske fra Strandgårdskolen og Helhedsplanen: Legeområde fra Å.65 

Boldbanen og voksenlegepladsen i bunden af ågården hvor helhedsplanen og skolen   
 aktuelt har playbox.  

Bestyrelsen har den holdning som Odligere at vi ikke ønsker at lappe på området men   
 lave en samlet plan for området når det skal renoveres også selv vi måske ikke har   
 midler Ol at lave det hele på en gang.  

Vi aZaler at opgaven ligger i det grønne udvalg og at udvalget på næste møde inviterer   
 Trine fra helhedsplanen og Preben fra standgårdsskolen og vi så sammen beser på   
 området og så kan vi lave en samlet plan for hvad der skal udskiZes og så må vi   
 eZerfølgende kigge på  

1). Inspektøren:  

 a). Orientering:  

Henrik orienterer om de væsentligste Ong fra driZen siden sidste møde og som der ikke  
 er talt om i formandsmøderne eller på udvalgene.  

Der er igen varslet prissOgninger fra afdelingens leverandører over hele linjen på både   
 små og store effekter.  

CYS anlæg i alle boilerrum er snart lavet og der har været møde omkring STC anlægget i  
 varmecentralen eZer ombygningen. Der er kommet CTS styring så vi kan styre varmen   
 centralt og også justerer. 

Der har været 2 møde omkring ressourceindsamlingen i Vejleåparken i forbindelse med  
 forbedringen af vores affaldsindsamling. Det viser sig at indkørselsveje osv. er rigOgt   
 gode for dem der indsamler. Der er forsat brug for beregninger for at vi kan komme   
 videre med beslutning på skralde løsning og der kommer forslag Ol økonomiudvalget og  
 senere Ol bestyrelsen så det er tydeligt både hvad der vil skulle investeres i for at få   
 nedgravet løsning og hvad vi Olsvarende vil kunne spare på.  



Der køres nu skrald mandag, onsdag og fredag og Orsdag og torsdag laver næsten alle   
 personaler grønt arbejde samlet i et område af gangen.  

Den senest ansace kan også blåt arbejde og indgår nu i serviceteamet og kan hjælpe   
 med opgaver der.  

Kontorpersonalet er blevet oprecet Ol ISYN og kan derfra indkalde beboere Ol syn og   
 kontoret kommer fremvoer Ol at tage sig indflytningssynet. 

Der er brug for at DV udvalget har et møde om køkkener og også får drøZet hvad vi   
 gerne vil have af kvalitet fremafrecet i de køkkener vi udbyder via kollekOv råderet og   
 også når afdelingen står for udskiZning.  

Køkkenet i varmecentralen er blevet ødelagt og det er en erstatningssag med   
 entreprenøren og her kunne vi godt tænke os at få det lavet et af et andet firma end det 
 vi ellers bruger i afdelingen for at afprøve samarbejde, pris, kvalitet. Det sæces igang.  

Nu virker telefoner og internet på kontoret så det er rigOgt godt eZer meget lang Od   
 med problemer.   

Der er flere af funkOonærerne der gerne vil på kurser i fx. Varmt arbejde og motorsave.   
 Henrik kigger på hvilke konto vi vil kunne anvende da der ikke er sat midler af seperat.   
 Bestyrelsens holdning er som Odligere at medarbejdere der ønsker opkvalificering   
 selvfølgelig skal have mulighed for det. 

Der er recepOon hos en af afdelingens faste leverandører hvor et par medarbejdere   
 eZer aZale med Henrik deltager.  

Der er et ønske fra personalet om at få en ordning hvor man kan købe frokost i   
 kulturhuset på en eller anden måde hvor de kan betale fx. På månedspraksis eller   
 sådan. Det er bestyrelsen posiOvt indsOllet men der skal findes ud af om køkkenet kan   
 følge med Ol det og hvordan vi laver en betalingsmodel hvor personalet betaler rimeligt  
 forhold Ol hvad beboerne betaler i huset.  

 Vi har måce stoppe samarbejdet med en elektriker i afdelingen og har nu fået 2 nye   
 firmaer ind så der alOd er konkurrence og ikke et firma der har eneret på opgaverne. Og 
 der er gang i  

2). Formanden:  

 a). Orientering: 

  1). Møde med de forretningsdrivende   

  Der har været et meget posiOvt møde med de forretningsdrivende omkring   
  ombygningen osv. Fra bestyrelsen deltog Wagn, Anita og Henrik deltog også.  

  Vi har forslået de forretningsdrivende at lave et forretningsudvalg således at de kan   
  være med når der kommer ledige lejemål så de være med i processen omkring hvilke   
  erhverv vi mangler osv.  

  Købmanden vil gerne lave et velgørende arrangement.  

  2). EZerårskonference 2022 

  Wagn, Gry, ChrisOna, Anita Henrik deltager. Folk skal selv Olmelde sig selv på den mail vi 
  har fået og Wagn taler med Henrik om Olmelding.    

  3). Møde med TDC Ol oktober om opsætning af mast. 

  Vi har fået en henvendelse fra TDC om at opsæce mobilmast på en af    
  vores af bygninger. Det aZales at Wagn kontakterne dem for ailaring af om masten har  
  betydning for dækningen i vejleåparken og om det kommer Ol at betyde noget   



  påvirkningsmæssigt på vores øvrige signaler osv. Hvis masten ikke servicerer   
  vejleåparken eller forstyrrer så ønsker vi det ikke og alternaOvt må vi drøZe det ingen   
  eZer nye oplysninger.  

    

4). Vedligeholdelse af materiel og inventar. 

Der er i samarbejde med Henrik gang i gennemgang af materiel og sikring af korrekt 
vedligehold og klargøring eZer endt arbejdsdag.  

5).  Udsendt materiale på ansvarsområder 

Der er behov for Olpasning for af udvalgenes kommissorier så vi sikre at de afspejling 
afdelingens nye administraOve driZform.  

6).  Bestyrelsen har behov for nye docUnote kursus.  

3). Grønt udvalg:  

a). Orientering: 

 1).  Hvad er der sket siden sidst. Der er udsendt referat.  

 2).  Legepladsen 

  Der er nu endelige skub i legepladsprojektet ved borgen fordi vi har fået   
   mulighed for trække opgaven hjem i afdelingen.  

 4).  Le slåning sidst på mdr.    

  Der er fælles arrangement med personalet d. 27 september og de der   
   kan fra bestyrelsen deltager også. Vi har indkøbt 4 leer.    

  

4). Husudvalget:   

 a). Orientering:  

  1).  Vores nye leder af køkkenet Ulla, starter i morgen den 15. september. 

   Der er lavet intro program i morgen som Henrik tager sig af.  

  2).  Når Ulla er kommet godt ind i arbejdet er det planen at Ulla og Sally skal   
   udvikle nye Oltag i caféen sammen med husudvalget.  

  3).  Sommerfesten i august endte med at koste 18.156, 50 kr hvilket er rigOgt  
   folk og væsentligt mindre end det bevilliget beløb. Mange tak Ol de   
   frivillige der påtog sig opgaven.  

  4).  Winnie har fået undervisning i at lave rekvisiOoner for huset og   
   medarbejder fra økonomi vil undersøge om hun kan få sin egen licens og   
   en acubis.  

5). Parkeringsudvalget:   

a). Orientering: 

 1).  Ikke noget nyt.  

6). Klubberne:   



 a). Orientering:  

  1).  Klubbernes dag den 24 september kl. 10-14 

   Der er arrangeret fælles dag for klubberne og Klaus fra billard klubben  
   har taget opgaven med at lave plakat osv. Bestyrelsen håber mange   
   beboere vil ligge vejen fordi.   

  2).  Afdeling dækker udgiZer Ol opreklamering Ol dagen for klubberne og det  
   tages på konto 118 25. 

   Der er et rigOgt godt samarbejde med klubberne. 

7). DV-udvalget:    

 a). Orientering.  

1).  Møde med Mikkel om nye kontonumre i morgen torsdag.  

2).  Der er kommet et cirkulære fra AAB om at Vi skal være opmærksomme 
på korte Oder for istandsæcelse af  lejligheder i december først i januar 
mdr. 

3).  Aab er nu gået med Ol afdelingens ønske om at få en ekstern 
driZkoordinator Ol at styre afdelingens projekter og der er på fredag et 
møde hvor et firma skal præsenteres af Andreas. 

8). Økonomi:    

 a). Orientering:    

  1).  Kontrol af regninger.  

   Det er en stor opgave at kontrollere regninger, men der er en forventning 
   om at når vi har fået aZalt korrekte procedurer bliver opgaven mindre.  

  2).  Der skal findes store besparelser i budget 22 / 23 (El-forbrug m.m.). 

   Vi arbejder med at sikre afdelingens økonomi mod tab på negaOve renter 
   og den økonomiske krise generelt.  

  3).  Regninger skal være os i hænde inde 8 dage i den kommende mdr. 

  4).  I forhold Ol den nye effekOviseringsaZale skal afdelingen spare ca. 6   
   procent.  

  5).  Bestyrelsen har så småt taget hul på drøZelsen om hvordan vi kan spare   
   på strømmen på fællesarealerne og der er forskellige muligheder, men   
   der skal samOdig tages hensyn Ol  sikkerheden med belysning osv. I   
   afdelingen har vi allerede skiZet rigOgt meget belysning Ol LED og sparer   
   dermed rigOgt meget. Og med den nye CTS styring på varmen så kan vi   
   også meget bedre styre afdelingens forbrug og rece ind hvis der skulle   
   komme anbefalinger.  

   Derudover afventer vi udmelding fra regeringen og evt. Kommunen for   
   om der kommer  centrale udmeldinger og anbefalinger i forhold Ol   
   energibrug.  

9). Byggesager: 

 a) Orientering: 

  1).  Varmecentralen   

   Der er løbende udsendt materiale fra byggemøder.  

   Vi oplever desværre forsat udfordringer med fejl og ansvarsfraskrivelse   
   fra rådgivers side.  



   Vi får jo en del solceller på varmecentralen og selv om vi har fået at   
   vide at vi ikke kunne få opsamlingsbacerier Ol at opsamle og anvende   
   strømmen senere viser det sig alligvel måske at kunne lade sig gøre.   
   Bamse er sammen med Henrik ved at undersøge muligheder, økonomi og  
   evt. besparelser.  

  

  2).  Center. 1 november DriZskoordinatoren er Olbage. 

  3).  Lys i boliggaderne. Der er udfordringer med det eksisterende projekt i   
   boliggaderne fordi det er blevet uklart hvad de skal lave og hvad der er   
   ekstra arbejde. Henrik og Bamse    

  4).  Lys på opgange.  

   Bamse orienterer om at Det kører fint med projektet og samarbejdet   
   fungere rigOgt godt med leverandøren.    

  5).  EL standere og dørtelefoner. Er forsat igang i indsamling af Olbud og  
   løsninger og så kommer der et beslutningsmøde med de forskellige Ong.  

   Der har været søgt kommune om muligheder omkring placering af   
   ladestandere på det grønne område med og der er dialog med   
   kommunen.  

10). Brand lukning:  

  1).  Brand lukning af kældre.  

   Der er udsendt mail med referat fra møde med lederen af byggeri   
   afdelingen Andreas og Lars Vind.  

10). HængeparOer: 

  1).  Velkommen Ol Vejleåparken.  

   Der er behov for opdatering af folderen og på næste bestyrelsesmøde 12  
   oktober kigger vi på den sammen og recer Ol. Vi skal have nogle   

  2).  Vi mangler stadig at lave rul for pasning af onsdagsåbent på kontoret og   
   det laver ChrisOna sammen  

   Vi starter på at have fast kontorOd når der er kommet it udstyr på   
   kontoret så der er mulighed for at arbejde derovre.  

  3).  Anita tager opgaven at gøre klar Ol næste bestyrelsesmåde og dereZer   
   finder vi et rul for det så vi skiZes lidt Ol opgaven. Alle hjælper Ol med at   
   rydde af.  

  4).  Når et bestyrelsesmedlem indkalder Ol møde i huset skal man selv sørge   
   for at  give besked Ol køkkenet om forplejning.  

   


