Afdelingsbestyrelsen

Dagsorden for afdelingsbestyrelsesmøde
Den 12. august 2021 kl. 18.00-21.30 i bestyrelsen mødelokaler
Afdelingsbestyrelse: Bettina Lind, Lis Wexøe, Gitte Fammé, Rikke Støckel, Nanna Brit Karlsen,
Bjørn S. Rasmussen, Rikke Dall Nielsen, Heidi H. Hansen, Serviceleder Lars Holm, Driftschef Jens
Løth.
Referent: Gitte Fammé, Nanna Britt Karlsen
Fraværende med afbud: John Rasmussen Beboerrådgiver, Karen L. Jensen.

Dagsorden:
1. Godkendelse, og underskrift (samtlige medlemmer), af referat fra sidste møde
2. Nyt fra
2.1. Formanden
2.2. Ejendomskontoret/KAB – Asfalt/Lade standere: Jens Løth indkalder til følgegruppe møde.
EK holder lukket d. 26. August 2021 pga. kursus
Demenskursus. RUM’lighed afholder kursus torsdag d. 26. august fra kl. 9-15. Og mandag
d. 30. august kl. 9-15. Kursuset afholdes i Oasen.
2.3. Udvalg og arbejdsgrupper
Lys til oasen – indhentet et nyt tilbud og venter på svar. EK og Elstrøm tjekker op på
elinstallationer i oasen, så der bliver indkøbt det rigtige.
Ellers intet nyt pga. sommerferie
2.4. Beboerrådgiver – punkt udgår.
3. Budget & Regnskab
3.1. Budgetopfølgning, konto 114 - 119 – Budgettet overskredet på 547.000 kr. pga. væggelus
3.2. Forbrugsregnskab; strøm, vand og varme – Følger budgettet for i år. Større forbrug i afd. 5
undersøges. Og højt elforbrug i Lille Friheden pga. gamle radiatorer i elevatorskakt, der
undersøges mere økonomisk løsning.
3.3. Afdelingsbestyrelsens regnskab – Godkendt uden opklarende spørgsmål.
4. Opfølgning på tidligere sager/beslutninger
4.1. Afdelingsmøde
4.1.1. Indkaldelse – Er under udarbejdelse. Det skal undersøges om der fortsat er krav om
at beboere kan stemme ved hjælp af fuldmagt. Bjørn kontakter Henning i KAB.
4.1.2. Beretning – Gitte starter på at skrive beretningen.
4.1.3. Forslag fra afdelingsbestyrelsen – Indhentes økonomi til brunata app., Husorden,
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4.1.4. Genopstilling – Gitte Fammé, Lis Wexøe, Nanna Britt Karlsen, Heidi H. Hansen.
Bettina Lind- Formandsposten stilles til rådighed.
4.2. Landskabsarkitekt – dato for igangsætning- Den er igangsat og vi tager den på oktober
mødet.
4.3. Asfaltering – dato for igangsætning –afventer møde dato for følgegruppen.
4.4. Parkeringsordning, status – Første information er sendt ud til beboerne.
CoPark har lavet en fejl på skiltene omkring 3 timers parkering og nogle skilte er sat
forkert i højden, Copark er informeret og vil blive justeret.
Copark har forslået at der konsekvent gives 15 min. Parkering uden p-tilladelse. Dette skal gøres
for at imødekomme pakkepost, Nemlig.com, Føtex levering m.v.
Forslaget blev vedtaget og Bjørn giver besked til Copark.
Der er pt. et udestående omkring hjemmehjælp som ankommer i private biler. Til det er
afdelingsbestyrelsens holdning at det er en sag mellem Hvidovre kommune og den ansatte. Dvs. at
Hvidovre kommune må tage ansvar for at alle deres ansatte køre i synlige biler.
Ejendomskontoret sørger for at kontakte Hvidovre kommune og informere om de nye regler i
Boligselskabet.
4.5. Hovedrengøring af opgange, status – Stadig i gang.
5. Opfølgning på henvendelser, modtaget på kontaktdagen
Klager til beboere i blok 9 – De vil gerne have det er sværere at klage og at EK kan give
rådgivning til at tage fat i dem der klages over inden der kommer klagebreve ud.
Mange beboere har modtaget fælles klager i deres postkasse, dette blev behandlet på mødet.
I disse tilfælde må de betegnes som fælles klager. EK handler efter husordenen som berettiger,
at der sendes ud omkring artikler på trappeopgangene, cigaretskod uden for opgangen, skrald
på trappeopgangene m.v.
Græsset ved søen ønskes beskåret til loppemarked d. 4. september 2021. Sag overdraget til
ejendomskontoret.
Bænkene rundt om i boligselskabet ønskes at de bliver vedligeholdt. Da mange trænger til at
blive slebet pga. splinter. – EK har indkøbt 4 nye bænke til boligselskabet fællesarealer og går
de tilbageblivende efter. Der gøres indsigelse fra to medlemmer af afdelingsbestyrelsen over
at der er 2 bænke i hundegården, når der mangles rundt om i friheden.
Legeplads ved blok 9 - Rutsjebane mangler på 3. år – EK følger op.
Forslag til afdelingsmøde om at sætte 2 vejbump mellem blok 10 og blok 15 eller om der skal
spærres helt af, da folk køre for stærkt – EK undersøger om vejen må spærres.
Blok 5 har fået en klage omkring at der bliver tisset og røget i kælderen. – Beboeren skal klage
til EK.
6. Sager til drøftelse og beslutning
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6.1. Ny projektor til afdelingsbestyrelsen. Ansøgning kr. 10.000,- - AB godkender indkøb
6.2. Indkøb af computer til AB’s sekretær. Ansøgning kr. 8.000,- - AB godkender indkøb af
computer. Computeren afskrives efter 4 år.
7. Punkter til næste mødes dagsorden
Indhentes økonomi på vand til toiletterne.
8. Eventuelt - Rikke Dall Nielsen, Heidi H. Hansen ønsker ikke at modtage IT-penge.
Mødet sluttede kl.21.45
Referent – Gitte Fammé Sekretær,
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