Referat fra bestyrelsesmøde
d. 22. oktober 2015 kl.19:00
fælleshuset

i

Mødedeltagere:
Formand Erik Jakobsen (EJ)
Kasserer Jan Erik Olsen (JO)
Sekretær Anna Olsson (AO)
Suppleant Ziad Al-Hasan (ZA)
Fraværdende med afbud:
Driftschef Michael Rasmussen (MR)
Driftschef Søren Kjærsgaard Snarberg (SS)
Driftsleder Kim Peder Andersen (KA)
Fraværdende uden afbud:
Medlem Mostafa Khoyat (MK)
Medlem Abdel Khader Haddan (AH)
Suppleant Farid Chahade (FC)
Referent Anna Olsson

Dagsordenen:
(Mødet er blevet ændret pga afbud fra Kim, Michael og Søren)

1. Godkendelse af referat fra afdelingsmødet.
2. Godkendelse af dagorden.
3. Valg af referent.
4. Orientering om regnskabet v/ Kim
5. Orientering om Metropol projektet v/ Michael
6. Orientering om affaldsprojektet v/ Jan Erik Olsen
7. Valg af kontaktperson til Vicevært kontoret.
8. Spørgesmål stillet af Bent på Afdelingsmødet.
a Antal timer og medarbejdere på vicevært kontoret
b Hvem har underskrevet aftalen med Metropolskolen
9. Oprettelse af udvalg

a Affaldssortering
b TV udbyder
c Beboerområdet
d Fælleshuset
e Nyttehaverne
f Serviceaftaler
10.Forslag om afholdelse af beboermøder: 19/11 Høring om TDC (ny
udbyder på TV), 21/1 Høring om udformning af beboerområdet ved ny
boldplads, 25/2 Høring om Nyttehaverne, 17/3 Høring om
affaldssorteringen og 21/5 Høring om fremtidens beboerhus.
11.Forslag til fremtidige bestyrelsesmøde: 5/11, 3/12, 7/1, 4/2, 3/3 og 7/4.
12.Eventuelt
Referat
Ad. pkt. 1 Godkendelse af referat fra afdelingsmødet.
Beslutning: Referatet er godkendt.
Ad. pkt. 2. Godkendelse af dagorden.
Beslutning: Dagsorden er godkendt.
Ad. pkt. 3. Valg af referent.
AO bliver valgt.
Ad. pkt. 4 - 5
Da MR og KA er fraværende var der ingen som
kunne orientere om regnskabet eller Metropol
projektet.
Ad. pkt. 6 Orientering om affaldsprojektet v/ JO
Beboerne skal gøres opmærksomme på at det koster
kr.1500 per fejlsorteret bøtte og kr.4500 for storskrald der
ikke er lagt over i storskrald området. Det er en stor

omkostning i budgettet og de penge kunne blive brugt på
andet. Vi skal orientere beboerne omkring hvor mange bøtter
bliver fejl sorteret og hvor mange penge bliver spildt på
bøder.
Der skal laves nogle aktiviteter der oplyser beboerne omkring
affaldssortering, evt. få adventure klub med.
Nogle beboer kan samles om søndagen for at få storskrald
kørt over til den rigtige plads. Træk vognen skal repareres.
Beboer skal også informeres om at stor skrald ikke skal
stilles i gårdene
Nye container pladser bliver færdig i år men et støre fælles
møde bliver holdt til forår.
Beslutning: Der bliver bygget en "stor" container plads (som
i tegningen) i gård 1 og 2 ved parkeringspladserne.

Ad. pkt. 7 Valg af kontaktperson til Viceværtkontoret.
Beslutning: EJ er valgt.

Ad. pkt. 8 Spørgsmål
afdelingsmødet.

indsendt

af

Bent

på

Da MR og KA er fraværende var der ingen som
kunne orientere omkring vicevært kontoret eller
metropolskolen.
Ad. pkt. 9. Oprettelse af udvalg:
a Affaldssortering
Beslutning: JO og ZA fra bestyrelsen samt.
Johnny og Bent
b TV udbyder
Beslutning: AO blev valgt
c Beboerområdet (fodboldbanen og området omkring den)
Beslutning: ZA og AO blev valgt
d Fælleshuset
Beslutning: EJ blev valgt
e Nyttehaverne
Beslutning: JO blev valgt
f Serviceaftaler
Beslutning: EJ blev valgt
Ad. pkt. 10. Forslag om Afholdelse af beboermøder
Bestlutning: De næste beboermøder er:
19/11 Høring om TDC (ny udbyder på TV),
21/1 Høring om udformning af beboerområdet ved ny boldplads,
25/2 Høring om Nyttehaverne,
17/3 Høring om affaldssorteringen
21/5 Høring om fremtidens beboerhus.

Ad. pkt. 11. Forslag til fremtidige bestyrelsesmøde:
5/11, 3/12, 7/1, 4/2, 3/3 og 7/4.
Beslutning: De næste bestyrelsesmøder er:
Torsdag den 5/11- 2015 i Fælleshuset kl.18.
Torsdag den 3/12- 2015 i Fælleshuset kl.18
Torsdag den 7/1- 2016 i Fælleshuset kl. 18.

Torsdag den 4/2- 2016 i Fælleshuset kl. 18.
Torsdag den 3/3- 2016 i Fælleshuset kl. 18.
Torsdag den 7/4- 2016 i Fælleshuset kl. 18.
Ad. pkt. 11. Eventuelt
A. Grafiti på dørene ud til Sigurdsgade.
Der er grafiti som ikke er bleve fjernet på dørene på
Sigurdsgade 20A, 20B, vægen ved 22, 16A og på siden af
bygningen ved 16A.
Beslutning: Ejendomskontoret skal informeres.
B. Rykker for cykel afhentningen.
Politiet informere omkring når de kommer.
C.På dagsordenen til næste møde er:
-Fælleshuset
-Johanne som stopper ved udgangen af juni og Helle som
stopper ved udgangen af året.
-Affalds repræsentant fra KAB kommer og deltager i
bestyrelsesmødet den 4/6 og har 30 minutter.
-Den sociale vicevært Helle kommer og fortæller om
helhedsplanen og Afdelings bestyrelen skal finde en
repræsentant, der kan deltage i helhedsplans møder.
Anna Olsson

