
Referat af Bestyrelsesmøde 

Den 22. juni 2022 

Bestyrelsesmøde i AAB 55  

Dato: onsdag den 22. juni 2022 kl. 17.30 – 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 / Zisan Corap 
Bestyrelsesmedlem / Jette Wildenhein Suppleant / Randi Zürek suppleant / Inspektør 
Henrik Kjeldsen /  

Afbud: Birthe og Gry.  
Referent:   Christina 

Punkter: 

1). Inspektøren:  

 a). Orientering:  

1).  Ny græsslåningsmaskine. 
 
 
  Bestyrelsen beslutter at såfremt der er midler på DV   
  planen til indkøb så kan Henrik indkøbe en ny   
  maskine til erstatning for en af de nuværende   
  der er gået i stykker.    

2).  Gulvet i garagerne på varmecentralen. 

 Wagn orienterer om udfordringer med huller i gulvet   
  og hvordan det forventes håndteret.   

3).  Skilte med ro efter kl. 22. 

 Der er efter tidligere beslutning nu sat gang i.  

4).  Personale med til bestyrelsesmøder. 

 Såfremt der er punkter på af interesse for personale   
  beslutter Henrik hvem og om der skal deltage og så   
  placeres punktet først på dagsordenen.  



5).  Henrik orienterer om det møde han har haft med   
  medarbejderne og at han har haft tre travle uger og   
  oplever sig taget godt imod af bestyrelse og   
  medarbejdere.  

6).  Henrik orienterer om hvordan han fremover har   
  møder med personalet og hvordan de tilrettelægger   
  de dagligdag og hvilke ændringer der foretages. 

7). Henrik har meddelt personalet ændring i brug af de   
  store værksteder.  

8). Leje af selskabslokalet for medarbejderne. Henrik er   
  blevet oplyst om at der er lavet aftale tidligere om at   
  medarbejderne kunne låne selskabslokalet en gang   
  om året uden beregning. Bestyrelsen kan ikke   
  erindre at have hørt om en sådan ordning.  

9).  Der arbejdes med kontantkasse og hvordan vi   
  minimerer omfanget af kontakter og sikre forsvarlig   
  aflevering i bank.  

10).  Der er nu valgt en AMR for personalet og den valgte   
  og Henrik skal på arbejdsmiljøuddannelse. 

11). Det er lykkes at rekrutterer en ny medarbejder i   
  stedet for fratrådt medarbejder der starter 1 august   
  til både det grønne og blå arbejde i afdelingen. 

12).  Drøftelse af klagesag over larm fra erhvervslejer om   
  natten.   

13).  Rygepolitik: Afdelingen skal vedtage hvilken   
  rygepolitik for personalet der skal gælde og vi   
  beslutter at følge AAB´s vedtagne rygepolitik.  

14) Henrik orienterer om elevator og møde han har haft   
  med elevator reparatør og det viser sig at en del af   
  udfordringerne stammer fra de 4 forskellige etaper i   
  helhedsplanen og at bjerggården er lavet sidst   
  og med andre systemer og reservedele end i de   
  andre områder. Der vil fremover bestyrelsesmøderne   



  komme status på elevator og hvor mange opkald og   
  reparationer der har været.   

2). Formanden:  

 a). Orientering: 

  1).  Inspektør og formand holder fast møde hver mandag  
   kl. 10.00.  

  2).  Der har været undervisning i personaleledelse igår fra 
   AAB hvor Wagn og Henrik har deltaget. 

  3).  Der er kommet nyt rengøringsselskab til    
   fællesområderne og vaskeriet efter licitation.  

   Der skal findes en ny løsning på udlevering af nøgler   
   til selskabslokalet og Wagn tager det med til drøftelse 
   med Henrik mandag.   

  4).  Afdelingen overtager selv græsslåning fra Jess   
   rengøring den 1. juli 2022. 

5).  I år bliver vi nødsaget til at få hjælp udefra for, at 
komme til bunds i opgaver. Der er dækning for 
timerne. Det bakker bestyrelsen op om og midlerne 
tager fra ubrugte lønmidler i afdelingen.  

6).  Projekt fra Århus / frivillig fra København / skal de 
hav nøgle til huset. 

   Wagn er blevet kontaktet af Sanne fra helhedsplanen  
   om hvorvidt et projekt der gerne vil lave forløb i   
   kulturhuset på 3 måneder og at de I såfald skulle   
   have nøgle til huset. Der er brug for yderligere   
   oplysninger såfremt bestyrelsen skal kunne give   
   tilladelse hertil. Wagn beder Sanne om at sende   
   materiale.  

  

  7).  Forretningsgang for udvalg, og kommunikation.  

   Vi beslutter at vi på næste møde i august beslutter   
   forretningsorden for afdelingsbestyrelsen, mail politik 
   fra tidligere samt aftaler om afvikling af    
   bestyrelsesmøderne og forberedelse her til.  

    

  8).  Lys på facaden af varmecentralen.  



   På baggrund af byggeudvalgsmøde igår tages stilling   
   til fremtidig belysning og vi vælger model 3 der er et   
   mix af lysbåndet og mulighed for spots. Wagn melder 
   det tilbage til Christian(barselsvikar for Rune).  

   Glasvæg: Bestyrelsen synes om ideen og ønsker et   
   tilbud på glasvæg inden det endelig besluttes.  

   

  9).  50-års jubilæum  

   Wagn indkalder til et møde om jubilæums    
   planlæggelse så der kan komme gang i    
   planlægningen.  

    

3). Grønt udvalg:  

a). Orientering:  

 1).  vedligeholdelse af haverne for     
   Genhusningslejligheder. 

 2).  Gennemgang af området og haverne. Det arbejdet   
   videre i det grønne udvalg efter sommerferien.  

      

4). Husudvalget:   

 a). Orientering:  

  1).  Sommerfest for beboerne. Det gik rigtigt godt og der   
   var fuldt hus og god  stemning.  

  

  2).  Drøftelse af fest som kvindeforeningen vil stå for 13   
   august. Der er modtaget et udkast til budget og   
   forslag fra Chahrazad og Fatiha. 

   Vi aftaler at vi gerne vil holde det og at der kan   
   bevilliges et beløb indenfor 35.000 kr. men at der skal 
   forsøges at få det billigere. Da det er vigtigt at der er  
   helt styr på regnskab tager Wagn og Zizan af det.   

    

5). Parkeringsudvalget:   

a). Orientering: 

 1).  Der bliver optegnet flere pladser i Ågården ud for   
  rækkehusene. Det har P udvalget besluttet og Henrik  
  er ind over 2 tilbud.  



 2).  Der er en del pladser som ikke er op mærket, dem   
  tager vi med nu sammen med punkt 1.  

 3).  Der kommer nye P. kort fra 1. januar samt   
  delebilskort. 

6). Klubberne:   

 a). Orientering:  

  1).  VI forventer indvielse til april 2023 / planen siger   
   februar mdr. 23. DV udvalget planlægger indvielse.  

  

  2).  AAB har den 21 i.d. sendt kontraktstilbud til   
   kommunen, frist den 22 i.d. 

  3).  Der afventes svar på Salling gruppen om vi kommer i 
   betragtning til støtte derfra.  

4).  Wagn var til forældredag i Bokseklubben i søndags, 
det er en meget professionel leder der har taget over 
og giver et godt indtryk. 

5). Bestyrelsen ved Wagn har bedt Formanden for FU om 
at indkalde den generalforsamling der ikke har været 
afholdt i flere år og vi har også efterspurgt  

7). DV-udvalget:    

 a). Orientering. Fast møde en gang om måneden året ud. 

   

8). Økonomi:    

 a). Orientering:  Fast møde hver anden mdr.  

  1).  Kontrol af regnskabet i tiden mellem. 

  

9). Byggesager: 

 a) Orientering: 

  1).   Projektet i Centeret er udsat 4 måneder pga.   
   medarbejder fravær i AAB. Det finder bestyrelsen   
   meget utilfredsstilende at der ikke dækkes ind af   
   kollega. Selv om de er pressede på mandskab i   
   byggeafdelingen, er det ikke rimeligt at projekterne   
   bare går i stå og at det igangværende projekt   
   på varmecentralen pludselig er uden opsyn.  



    

  3).  Husleje for erhvervslivet / pris / samtaler. 

   Bestyrelsen stemmer for en gradvis graduering af   
   huslejen op til det besluttede niveau pr kwd og   
   bestyrelsen indkalder snarest muligt til    
   orienteringsmøde med erhvervslejerne. Derefter er   
   der aftale med team jura om at de tager over og   
   laver nye kontrakter.  

10). Hængepartier: 

  1).  Fordelingsnøgle og uddannelse (FU-plan). 

   Vi beslutter at udsætte honorar udbetaling indtil vi er  
   kommet mere ind  i arbejdet og vi drøfter det igen i   
   oktober på bestyrelsesmødet. 

   Personaleledelse tager Wagn sig af.  

   Økonomi tager Økonomiudvalget sig af, Wagn, Zizan   
   og Gry  

   Drift tager DV udvalget og det grønne udvalg. Wagn   
   Bamse, Christina og Anita. 

   Genudlejning og fraflytning tager DV udvalget, Wagn, 
   Bamse og Christina sig af.  

  2)  Batterier     

   Vi har ønske om at der findes en løsning på at man   
   kan bortskaffe batterier i fx. Storskrald rum. Kan   
   driften undersøge muligheder der også er til at   
   arbejde med i forhold til renoveringen. 


