
Referat af Bestyrelsesmøde 
Den 14. August 2022 

Referat af bestyrelsesmøde i AAB 55  

Dato: søndag den 14. august 2022 kl. 08.30    

Sted: Beboerhuset Strandgården 21, 2635 Ishøj 

Deltagere: 

Wagn B. Jensen  Bestyrelsesformand / Anita E. Boulier Bestyrelsesmedlem / Bamse Jensen Bestyrelsesmedlem  
Birthe Caspersen Bestyrelsesmedlem / ChrisNna S. Jensen Bestyrelsesmedlem/ Zisan Corap 
Bestyrelsesmedlem / Randi Zürek suppleant / Inspektør Henrik Kjeldsen /  

Gæst er:   Camilla V. Pehrson / Sanne Wiesleder / Leif Jensen 

AXud:   Michael Jørgensen, Gry, Je[e  

Referent:   ChrisNna 

Punkter: 

1). Inspektøren:  

  1).  Status på personale i marken.  

   Der er stadig ferieNd. Det er godt at der i år har været hjælp udefra i det   
   grønne og alt i alt er det en posiNv oplevelse både for personalet og for   
   beboerne.  

2).  Bred orientering fra dri^en.  

 Der holdes kontormøde hver torsdag med Sanne og Camilla og Henrik og  
  når nødvendigt så inviteres Leif og Michael. 

 Der holdes møde med alt personalet i marken hver fredag morgen hvor   
  Leif og Michael også deltager.  

 Der er fra Henrik udmeldt forventninger Nl hvordan arbejdsgangen   
  afslu[es samlet i ejendomsfunkNonærhuset og det fungerer godt. 

 Henrik har givet meddelse Nl Personalet om at der er forventning om at   
  de deltager ved afdelingens jubilæum. 

 Henrik oplyser at han og tre personaler skal på DocUnote kurses i næste   
  uge. 

  

  

  

3)  Cykeldøre på skurene.  

 Det fungerer ikke med det system vi har idag og Henrik har ha^ to   
  eksterne firmaer Nl at kigge på det og de mener ikke vi løser problemet   



  uden en anden Nlgang. Vi pauser  arbejdet med at ski^e ruller og døre   
  indNl videre.   

 Henrik sender Nl DV udvalget når der kommer Nlbud ind.   

4) Ladestandere Nl El biler.  

  Bamse og Henrik har arbejdet sammen omkring det og der er gang i at   
  indhente Nlbud på det fysiske gravearbejde så der kan blive opsat   
  prøvestaNon. 

5)  Julegaver og julefrokost Nl personalet.  

 I forbindelse med at vi er blevet administraNve så er det igen os selv der   
  beslu[er størrelse og form på julearrangementer Nl personalet.  

 Bestyrelsen vil gerne holde julearrangement med æbleskiver og gløgg   
  som Ndligere hvor det er i arbejdsNden i selskabslokalet og hvor   
  medarbejdere, beboerdemokrater og samarbejdspartnere deltager.  

 Og Bestyrelsen er selv følgelig også indsNllet på at afdelingen  giver   
  julegave ligesom Ndligere - Henrik står for det.  

  

 Der acoldes også Julefrokost og det er personalets egen og der deltager   
  bestyrelsen ikke. Afdelingen giver Nlskud Nl arrangementet.  

 Der skal lige tjekkes hvad der må gives af gavebeløb og Nlskud Nl   
  arrangement i følge AAB´s regler. Henrik tjekker det og vender Nlbage Nl   
  bestyrelsen med udspil.  

6)  Der er gang i indhentelse af to Nlbud på rensning og beky[else af vores   
  bord/bænke sæt i afdelingen.   

7) Henrik er ved at få Nlbud på oprensning af sandet stedet i sandkasserne i  
  stedet for at ski^e det og oprensning af  

 Firmaet vil også gerne have samtykke Nl at lave lille optagelse af  

 Volley banen i labyrinten er udfordret af at at belægningen  er  

  

8) Håndtering af Gaver modtaget fra leverandører.  

 Bestyrelsen er enig med Henrik i at såfremt der modtages mindre gaver   
  af leverandører fx. Til jul så skal de blive i afdelingen og deles med alle   
  personaler.   

  

9).  Status på maskinparken.  

 Der er aktuelt udfordringer med ekstern leverandør.  

 Vi afventer forsat de nye fejemaskine men pga leveringssituaNonen har vi 
  ikke fået den endnu, men .  

 Henrik, Leif og Michael er igang med at lave vedligeholdelsesplan for   
  maskinparken. 



10).  Skilte med ro e^er kl. 22.  

 De er besNlt før henriks ferie og de afventer forsat og kontoret er i dialog  
  med firmaet. 

  

11).  Corona plan fremover.   

 Der er enighed om at vi er nød Nl at forsat at have opmærksomhed på  
  Corona situaNonen og sikre at vi har håndsprit og værnemidler på lager   
  Nl vinteren for en sikkerheds skyld og at vi i afdelingen naturligvis følger   
  sundhedsstyrelsens og AAB´s anbefalinger såfremt der igen kommer   
  centrale anbefalinger.  

2). Formanden:  

  1).  Hvad er der sket siden sidst    

   Der er udsendt skri^lig orientering inden mødet og den seneste Nd for at  
   spare Nd på mødet.  

  2).  Udfordring med Danland, som følge af ikke aXesNlt ophold. 

   Som bestyrelsen er orienteret om på mail er der modtaget henvendelse   
   fra Danland med krav om betaling af et større beløb for leje af   
   ferieboliger, som følge af at ophold ikke er aXesNlt e^er at en   
   medarbejder fratrådte hus Ishøj boligselskab. For vores vedkommende er 
   det videregivet Nl team jura da AAB ikke har besNlt noget selv om AAB er  
   skrevet på besNlingen. De har gjort IB opmærksom på at der ikke kan   
   besNlles i AAB´s navn uden skri^lig  Nlladelse.   

  3).  OpsNlling af ekstra Tøj container. Henvendelse er udsendt.  

   Vi har allerede en tøjcontainer fra Røde Kors og også Jamal der samler   
   ind Nl nødhjælp så vi ser ikke behov for yderligere en og takker pænt nej   
   tak Nl Nlbuddet.  

  4).  50-års jubilæum. 

   Vi beslu[er at acolde afdelingens jubilæum d. 26 august 2023 

   Randi og Birthe og så nogle frivillige er fest gruppen. 

  5).  Husorden, Husreglement, velkommen Nl aab Vejleåparken  

   Det er opgaver der snart skal gang i. ChrisNna er tovholder på arbejder   
   forsat og indkalder Henrik Nl en gennemgang og husorden, råderet og   
   vedligeholdelsesreglement og vender Nlbage Nl bestyrelsen   
   e^erfølgende.  

  6).  Udvalg/bestyrelsesmedlemmers opgaver.  

   Oversigt over udvalg er gennemgået  

   Da Gry og Je[e er fraværende Nl mødet så bedes de melde Nlbage Nl   
   bestyrelsen om de ønsker ændringer i de udvalg de sidder i.  

   DV: Eksisterende udvalg, Bamse er formand, Wagn og ChrisNna er   
   medlemmer og Anita træder ind i udvalget.  

   Beboerbladet: Der er kommet et par frivillige fra Klubber der gerne vil   
   hjælpe med et Blad.  

   Det grønne udvalg: Anita bliver formand fremover e^er mødet d. 31   
   august. 



   Den boligsociale helhedsplan: Henrik deltager som dri^leder.  

    Vi nedlægger udvalget for beboerhenvendelser da der ikke ses behov for 
   et e^er vi er overgået Nl administraNv og har styrket samarbejde med   
   Henrik og kontoret.   

      

    

3). Grønt udvalg:  

 1).  Orientering siden sidst 

  Der er lavet 2 omgange havegennemgang sammen med gartner.  

  31 August holdes der udvalgsmøde. 

   

 2).  Lee slåning 30 august i samarbejde med kommunen og    
   strandgårdsskolen.   

  Huset vil gerne lave et par skærekager og Wagn giver besked Nl køkkenet. 
   Vi regner med ca. 50 personer. 

  De bestyrelsesmedlemmer og beboer der kan er meget velkomne Nl at   
   deltage.   

     

4). Husudvalget:   

  1).  Ansæ[else af en medarbejder Nl at lede køkkenet.  

   VI har fået ansat medarbejder Ulla der starter 15 september og vi ser   
   meget frem Nl at kunne byde hende velkommen.  

   Ansæ[elsesudvalget har været Birthe, Wagn og Henrik.   

  2).  Mad og AkNvitetsplan er udsendt før mødet. 

  3).  Sommerfest  
   Der har været et rigNgt godt arrangement lørdag d. 13 med deltagelse af   
   mange børn og voksne. Mange tak for alle de frivillige der har hjulpet Nl   
   med at gøre festen muligt.  
  
5). Parkeringsudvalget:   

 1).  Optegning af flere P. pladser    

  Der er tegnet ny pladser op jf. Ndligere beslutning.   

6). Klubberne:   

  1).  Cykelværkstedet    

   Opstart bliver forsinket pga. udfordring med at skaffe personale for   
   ungdomskolen.  

  2).  Der har været et rigNgt godt møde med Klubberne. Anita og Wagn deltog 
   på vegne af bestyrelsen. Alle klubbernes regnskaber er gennemgået og   
   ser rigNgt fine ud.  

   Bestyrelsen har ligeledes deltaget i generalforsamlingen i FU.  



  3).  Fredag d. 19 august kl. 10.00 er der pressemøde på varmecentralen   
   vedrørende sponsoratet vi har fået fra Salling Group, Bilka Ishøj Nl   
   bokseklubben. Det er salling group der står for arrangementet.  

    

7). DV-udvalget:    

  1).  Der skal gang i proces med at fly[e endnu flere opgaver fra konto 115 og  
   konto 116. Henrik og Mikkel arbejder sammen med DV udvalget omkring  
   det.  

  2).  Der er behov for at a^ale procedure for at sikre gennemsigNghed og  
   styring på de mange byggeopgaver og projekter der er så vi fx. Sikrer   
   overlap ved ferie/fraværet hos personalet fra AAB.  

  3).  Der er forsat store problemer med vores elevatorer særligt nogle steder i  
   bebyggelse og vi er igang med at undersøge hvad der er er den bedste   
   løsning i forhold Nl det.    

   

8). Økonomi:    

1).  Der har været lidt problemer omkring kontering blandt andet da det fra 
AAB trækker ud med at ski^e fra det ene system Nl det andet. 

2).  Zisan Henrik og Wagn, skal i gang med 2 kvartal for at se hvilke Nng der 
skal omposteres som vi har fået besked på at der er en del fejl. 

9). Byggesager: 

1).  Der er orienteret skri^ligt i forhold Nl projektet på varmecentralen, og vi 
håber nu at Nngende falder på plads omkring Varmecentralen. 

 Der har været hastemøde om farver på varmecentralens facader m.m., 
det er blevet ordnet med Lars V. Nlstedeværelse, vi har derved sparet ca. 
700 tusinde. Det var entreprenøren der gav besked om udfordringerne, 
på trods af at han ville have tjent flere penge ved at have ladet være med 
at orientere os. Det er vi rigNgt glade for han gjorde, men skuffede over 
at det ikke er vores egen rådgiver der kommer med sådan nogle Nng.  

  

2).  Omkring Centerbyggeriet, og drø^elserne om M.N. havde fået besked på 
at starte helt forfra, har Wagn nu fundet et referat fra Mangor og Nagel, 
som siger vi ikke ønskede at starte forfra i 2020.  

 Det bringes op i snak med Andreas og Lars når muligt.  

  


