Referat fra bestyrelsesmøde
d. 21. maj 2014 kl.18:15 i fælleshuset
Mødedeltagere:
Formand Erik Jakobsen (EJ)
Kasserer Jan Erik Olsen (JO)
Sekretær Anna Olsson (AO)
Medlem Nakalema Iversen (NI)
Medlem Abdel Khader Haddan (AH)
Suppleant Toni Breiting (TB)
Fra Ejendomskontoret
Driftsleder Kim Peder Andersen (KA)
Fraværdende med afbud:
Driftschef Michael Rasmussen (MR)
Referent Nakalema Iversen

Dagsordenen:
1. Godkendelse af referat fra afdelingsmødet.
2. Godkendelse af dagorden.
3. Valg af referent.
4. Orientering om Metropol projektet v/ Michael
5. Igangsætning af affaldsprojektet v/ Michael (Bortfalder hvis referatet af
afdelingsmødet ikke bliver vedtaget)
6. Valg af kontaktperson til Viceværtkontoret.
7. Valg af måde, vi repræsenteres i forhold til beboerne. (Billede, adresse,
telefon nr. eller mail adresse)
8. Spørgsmål indsendt af Bent. Udsendes separat.
9. Valg af repræsentant til repræsentantskabsmødet d. 28/5-2015
10.Forslag til fremtidige bestyrelsesmøde: 4/6, 2/7, 6/8 og 3/9. 11.
Eventuelt

Referat
Ad. pkt. 1 Godkendelse af referat fra afdelingsmødet.
Referatet kunne ikke godkendes, da det endnu ikke er
modtaget. MR lover, at den vil være klar snarest.
Ad. pkt. 2. Godkendelse af dagorden.
Beslutning: Dagsorden er godkendt.
Ad. pkt. 3. Valg af referent.
NI bliver valgt.
Ad. pkt. 4 Orientering om Metropol projektet v/ MR
Da MR er fraværende, informere KA om status på
projektet. KA informeret om, at første etape af projektet er
sat i gang, som indebærer, at der bygges en multibane,
med belægning og bander. Der ud over sættes der to
bomme op, så biler ikke kan kører ind, hvor børnene leger.
Den gamle Afdelings Bestyrelse har arbejdet længe
på dette projekt, og nu overtager den siddende bestyrelse
arbejdet. De resterende etaper af projektet, samt
finansiering af disse, vil blive taget op på næste
budgetmøde.
Ansvarlig: Afdelings bestyrelsen
Ad. pkt. 5 Igangsætning af affaldsprojektet v/ MR
Beslutningstagningen bortfalder da referat af afdelingsmødet ikke er vedtaget.
EJ orienterede den nye bestyrelse om, at der forelægger to
yderligere sider af affaldssagen.
A. Et
påbud
fra
arbejdstilsynet
om,
at
servicemedarbejderne ikke må skubbe affalds
containere op af rampen i kælder 2.

Beslutning: Afdelings bestyrelsen bevilger, at der
etableres en lift i gang 2, for at tilgodese påbuddet. Pris ca.
104.000 kr.
Ansvarlig: KA
B. Etablering af affaldsøer med synlige piktogrammer af,
hvad der må komme i de respektive containere og hvad
der ikke må.
Beslutning: Affaldsudvalget skal inden mødet den 25/6
komme med et udkast til hvordan disse affaldsøer skal se
ud, som Driftsleder Kim Pedersen kan igangsætte arbejdet
ud fra.
Ansvarlig: NI
Ad. pkt. 6 Valg af kontaktperson til Viceværtkontoret.
Beslutning: EJ er valgt.
Ad. pkt. 7. Valg af måde, vi repræsenteres i forhold til
beboerne. (Billede, adresse, telefon nr. eller mail adresse)
Beslutning: Gruppebillede samt navne. Dette vil være at
finde på Ejendomskontorets opslagstavle senest efter
næste møde den 4/6- 2015
Ansvarlig: Afdelings bestyrelsen
Ad. pkt. 8 Spørgsmål indsendt af Bent. Udsendes separat.
- Metropol projektet. (Multibanen) Svar: Se punkt 4
- Serviceaftale. Svar: KA orienterede om at KAB er ved at
udforme nye standarter for serviceaftaler. Disse så
afdelings bestyrelen eksempler på. Det er meningen at
disse skal revideres hvert år, i forbindelse med
markvandringen. Markvandringen ligger den 25/6-2015.
Ad. pkt. 9. Valg af repræsentanter til repræsentantskabs
mødet d. 28/5-2015.
Beslutning: EJ blev valgt

Ad. pkt. 10. Forslag til fremtidige bestyrelsesmøde: 4/6,
2/7, 6/8 og 3/9.
Beslutning: De næste bestyrelsesmøder er:
Torsdag den 4/6- 2015 i Fælleshuset kl 18.
Torsdag den 25/6- 2015 med møde i Fælleshuset og
efterfølgende Markvandring i Titanparken.
Torsdag den 13/8-2015 i Fælleshuset kl 18.
Torsdag den 3/9-2015 i Fælleshuset kl. 18.
Ad. pkt. 11. Eventuelt
A. Fordeling af poster i Bestyrelsen.
Beslutning:
JO blev Kasserer. Tillykke
AO blev sekretær, med ansvar for hjemmesiden. Tillykke.
B. Afdelings bestyrelen får en postkasse sat op
ved mødelokalet.
Ansvarlig: KA
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.
Nakalema Iversen

