Referat af AB-mødet den 28. november 2018.
Deltagere: Formand Erik Jakobsen (EJ), Ronnie Luckow (RL),
Christina Orvard (CO),Anna Olsson (AO),Mette Jo
Leisner (ML).
Fraværende med afbud: Peter Braae Andersen (PA)
Forkortelse: Ejendomskontor (EK) Afdelingsbestyrelsen (AB)
Referent: EJ
Bestyrelsesmøde den 28.november 2018 kl. 17:30 hos formanden.

Dagsordenen:
1.

Gennemgang af sidste referat (EJ).

2.

Konstituering af bestyrelsen (EJ).

3.

Budget opfølgning mv. (PA).

4.
a.
b.
c.
d.
e.

Sidste nyt fra EK. (PA)
Moloksagen
Domesagen
Lys i gården
Jernlåger
Køkkensagen

5.

Sidste nyt fra Social vicevært. (ML)

6.
a.
b.
c.
d.
e.

Sidste nyt fra udvalgene:
AKTIVITETSUDVALG – ?
FESTUDVALG
FÆLLESOMRÅDE UDVALG – RL
IT-INFO – AO + CO
ENERGI UDVALG - ?

7.
a.
b.

Sidste nyt angående festerne: (EJ)
Lysfest
Fastelavnsfest

8.
a.
b.
c.

Eventuelt.
Infotavle med billede af bestyrelsesmedlemmerne
Ny tekst på vinduet ind til Fælleshuset
Hjertestarter – forslag Jan Erik Olsen

Ad 1) Der blev foretaget nogle rettelser til det sidste referat. Se forrige referat.

Ad 2) Andreas Berg Melson har trukket sig fra bestyrelsen og Suppleant Anna Olsson
(AO) overtager hans post.

Ad 3) Udgik i det PA var blevet syg.
Ad 4a) Afventer stadig Københavns Kommune.
4b) Afventer stadig Københavns Kommune.
4c) Lamperne i gårdene er ved at blive udskiftet. De første er sat op ved nedgangen til
Vaskeriet. De betales løbende over de næste 10-12 år og vil fra de er opsat
give en besparelse på ca. kr. 40.000,- på EL-forbruget. Stor ros til PA, fra
bestyrelsen.
4d) Er under produktion og vil blive opsat snarest muligt.
4e) Afventer stadig Københavns Kommune.

Ad 5) Familieferie i 2019 er bestilt til Fanø, minimum 10 familier har mulighed for at
deltage gratis.
Der er ansat en fritidsjobber til sportslege, ud over de 2 unge der allerede er
ansatte som lommepengejobbere.
Der har været afholdt 3 af 4 forældreforumaftner, det har været spændende
og lærerigt. Der er plads til flere beboere. Der har været afholdt Mødrecafe 7
mandage som et pilotprojekt, men det er stoppet pga. manglende tilslutning.
Der arbejdes med idé om en morgenmadscafe i det ny år, hvor maden
kommer fra Fødevarebanken. Det er frivillige beboere der skal stå for
projektet sammen med helhedsplanen.

Ad 6)
AKTIVITETS UDVALG – ? skifter til, at være en FRIVILLIGHEDSKOORDINATOR – RL:
Opgaven består i at være bindeleddet imellem frivilliggrupperne og
bestyrelsen.
FÆLLESOMRÅDE UDVALG – RL: Opgaven består i, at være kontakten imellem EK og
bestyrelsen vedrørende fællesområdernes udformning.
IT-INFO – AO + CO: Opgaven består I at vedligeholde Facebook og hjemmesiden
(www.titanparken.dk). Samtidig foretager undersøgelse for anden IT brug til
foreningen.
ENERGI UDVALG –EJ: Opgaven består i samarbejde med PA og finde bæredygtige
energi udnyttelser til Titanparken.

FEST UDVALG – EJ: Opgaven består i at koordinere de 3 store fester i Titanparken.
Fastelavnsfesten, Sommerfesten og Lysfesten.

Ad 7) Lysfesten d. 30/11 er klar. AO og EJ vil deltage fra bestyrelsen side.
Fastelavnsfesten d. 3/3 vil blive gennemgået på næste bestyrelsesmøde.

Ad 8a) Der vil inden for kort tid blive opsat billeder af bestyrelsesmedlemmer og data på
deres ansvarsområder. Desuden vil mailadressen til bestyrelsen
(ab@titanpaken.dk) også fremgå af samme opslag.
Ad 8b) Det blev besluttet at det udgåede telefonnummer der står på vinduet ind til
fælleshuset vil blive slettet og erstattet med bestyrelsens mailadresse.
Ad 8c) Forslaget om modtagelse af Hjertestarter fra TRYG fonden blev vedtaget. Det vil
komme afdelingen til at koste kr. 500,- i el til varmeskabet, hvor
hjertestarteren vil blive opsat i.Derudover vil der blive arbejdet på at i
forbindelse med modtagelsen af hjertestarteren vil der blive afholdt kursus i
brug af hjertestarter, 1. hjælp og brandsikring og slukning.

Mødet afsluttedes i god ro og orden kl. 21:20.

Kommende møder:
2018
30/11 Lysfest kl. 17:00.

2019
23/01Nytårskur kl. 17:30.
30/01 AB møde kl. 17:30.
XX/XX Opgangsambassadør møde kl. 19:00. (ML) melder en dato ud.
3/03 Fastelavnsfest kl. 14:00
27/03 AB møde kl. 17:30.
XX/XX Regnskabsmøde med KAB.
02/05Afdelingsmøde – REGNSKAB kl. 19:00.

