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Referat - Stefansgårdens afdelingsbestyrelsesmøde, d. 19. juni 2018, 

kl. 18.00 i beboerlokalet 
 

Tilstede: Claus, Claes, Allan, Martin 

Afbud/Fraværende: Jette, Mikkel, Siri, Erik, Susan 

Dirigent: Claes  

Referent: Martin 
 

1. Godkendelse af dagsorden 

Diskussion:  

Beslutning: Alle godkender dagsordenen. 

 

2.  Godkendelse af referat 

Diskussion: 

Beslutning: Alle godkender sidste referat. 

 

3. Info fra kontaktpersonerne 

Sagsfremstilling: Siri og Claes kommer med et hurtigt overblik over kontaktpersonsarbejdet den sidste 

måned. 

Beslutning: Der har ikke været noget at rapporteret fra kontaktpersonerne. 

 

4. Orientering fra driften 

Sagsfremstilling: Der skal gennemgås: 

a) Aktionslisten 

b) Budget 

Beslutning: Da driften ikke er tilstede, er der ikke nogen orientering. 

 

5. Opfølgning på beslutninger 

Sagsfremstilling: Der er flere punkter, der er blevet besluttet og som skal følges op på: 

- Manglende referater. (Claus, Allan og Claes) – Der er stadig arbejde i gang med at finde referater, 

men de fleste er blevet fundet. Der arbejdes videre med at finde de sidste manglende referater. 
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- Opfølgning på beslutninger i tidligere referater. (Claus, Driften) – Der er blevet lavet en liste over 

udførte og ikke udførte beslutninger fra 2016. Listen vil blive taget op med driften på næste 

bestyrelsesmøde. Dette betyder, at der er styr på beslutninger fra de sidste 2½ år. Tidligere 

beslutninger fra 2015 og før vil blive gennemgået i efteråret.  

- Gårdgruppens arbejde og parkeringsvagter (Siri, Susan og Martin) – Undersøgelse af lukning af 

gård er stadig ved KAB og Københavns Kommune. Der bliver afholdt møde med driften ang. 

kommende parkeringsvagter i starten af august. 

- Evaluering af opsætning af nye køkkener. (Claes og arbejdsgruppen) – Der arbejdes videre på 

evalueringen og de berørte beboere vil informeres, når gruppen har en evaluering klar. 

- Opsigelse af IT-pakker, rekvirering af nye computer med OpenOffice og nedlæggelse af 

bestyrelsens fastnettelefon. (Claes) – Bestyrelsen undersøger videre, om der behøves at gøres 

mere. 

- Udarbejdelse af forretningsorden for bestyrelsen. (Bestyrelsens kontaktpersoner) – 

Kontaktpersonerne arbejder videre med en forretningsordenen. 

- Opsætning af ”privat gård/område”-skilte. (Driften) – Driften har skilte til ophæng og der skal 

aftales, hvor de skal hænge. Der er blevet hængt ét skilt op indtil videre. 

- Undersøgelse og evt. opsigelse af ubrugt kælderrum. (Driften) – Driften orienterer på næste møde. 

- Opfølgning på udbetaling af udlæg for bestyrelsen (Kasserer). – Der er blevet udbetalt til 

bestyrelsen. 

- Fjernelse af tøjcontainer (Susan og Driften). – Tøjcontaineren er blevet fjernet og beboerne vil 

blive orienteret. 

- Klipning af hække (Driften) – Det bliver foretaget i juni og der følges op på næste møde. 

- Etablering af barnevognsrum og finde beslutningen i referat. (Claus og Driften) – Beslutningen 

burde ligge i referat fra afdelingsmøde 2013. Driften skal der følge op på dette. Der arbejdes 

videre med etablering af barnevognsrum. 

- Møde om Facebook og hjemmeside. (IT-udvalget) – Der er kommet flere i gruppen på Facebook, 

og der arbejdes på at skabe aktivitet på det. 

- Løsning på glemt tøj i vaskekælderen. (Martin) – Der arbejdes videre på sagen. 

- Vindueslister falder af i mange lejemål. (?) – Det tages op med driften på næste bestyrelsesmøde. 

Allan undersøger, hvad ejendommen eventuelt har af serviceaftaler. 

Beslutning: Se status og beslutning i sagsfremstillingen. 

 

6. Bestyrelsen gør status over det foreløbige arbejde 

Sagsfremstilling: Vi har nu et ½ år bag os.  Hvordan går det? Hvad har fungeret og hvad ikke? Bliver 

Facebook brugt og er der nogen beboere der går ind på hjemmesiden? Holder vi det, vi lover? Når vi det, 

vi gerne vil? Og hvordan går det ift. vores boligselskab og i forhold til KAB-fællesskabet?  Og sidst, men 

ikke mindst, bliver det vi vedtager ført ud i livet? Alt i denne retning. I første omgang måske blot en 

indledende snak om det, måske bedre med en grundig snak på det sidste møde før sommerferien, i juni. 

Beslutning: Martin laver et udkast til et møde, hvor bestyrelsen diskuterer dette og sender udkastet til 

kommentering af bestyrelsen. Ved dette møde skal der også diskuteres styrkelse af beboerdemokratiet. 
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7. Styrkelse af beboerdemokratiet 

Sagsfremstilling: Der er et behov for styrkelse af vores opbakning blandt beboerne, og forbedre 

beboerdemokratiet. Claus kommer med et oplæg. 

Beslutning: Se beslutning under punkt 6. 

 

8. Budgetmøde d. 23. april 

Sagsfremstilling: Der har været budgetmøde/afdelingsmøde og der skal aftales, om der skal følges op. 

Beslutning: Da der ikke er kommet noget referat, udsættes punktet til næste bestyrelsesmøde. Martin 

kontakter til KAB og følger op. 

 

9. Parkeringsafgifter 

Sagsfremstilling: Der skal tages stilling til, om parkeringsafgifterne skal stige på parkeringspladserne i 

Stefansgården. På nuværende tidspunkt betaler et erhvervslejemål ikke mere end en almindelig bil. Til 

sammenligning kan det koste mellem 100-1100 kr. om året for en almindelig bil og 3.000 kr. i erhverv for 

at have parkeringstilladelse på kommunale områder på Nørrebro. Det koster 100 kr. om måneden at have 

parkeringsplads i Stefansgården. Det koster 75 kr. at få administreret pladsen hos KAB.  

Beslutning: Der undersøges, hvad der allerede ligger af regler og beslutninger for brug af 

parkeringspladser i ejendommen og så skal der tages stilling til, hvorvidt disse regler er hensigtsmæssige. 

Der besluttes arbejdsplan for processen på næste bestyrelsesmøde. 

 

10. Evaluering af boligsocialt arbejde 

Sagsfremstilling: Det er blevet undersøgt, hvad der er af muligheder. Der er ikke nogen drejebog for en 

sådan evaluering. Der er ikke nogen internt i KAB, der kan foretage en egentlig evaluering, men det kan 

folk udefra, fx Center For Boligsocial Udvikling. Et centralt element er også, hvordan vi kommer videre – 

er der stadig behov for en selvstændig indsats? Københavns Kommune er i gang med at oprette en slags 

boligsociale stillinger, som afdelingen måske kan benytte sig af. Samtidig kan vi måske også bruge de 

ressourcer, som vi har internt i afdelingen. Spørgsmålet er også, hvad vi har af problemer og udfordringer i 

afdelingen – det kan blive en del af evalueringen. Samtidig kan det diskuterer, hvorvidt afdelingen 

overhovedet forstår sig selv som en udsat boligafdeling – det har afdelingen været ret blandet overfor. 

Beslutning: Claus holder et møde med den sociale vicevært om det overståede arbejde og foretager 

sammen med den sociale vicevært en evaluering og undersøger, hvordan afdelingen fremadrettet skal 

håndtere boligsociale udfordringer. 

 

11. Driftsfællesskaber 
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Sagsfremstilling: På sidste bestyrelsesmøde blev det aftalt, at der er behov for klarhed over situationen 

med driftsfællesskaber, da der er blevet talt meget om, men det er uklart hvornår og hvordan bestyrelsen 

skal forholde sig til det og hvad bestyrelsen skal forholde sig til. Driften kommer med et kort oplæg.  

Beslutning: Punktet udgår, da driften ikke er tilstede. 

 

12. Nyt fra boligselskabets arbejdsgruppe om SABs målsætningsprogram. 

Sagsfremstilling: Driftsfællesskaber / servicecentre indgår som en meget vigtig del af målsætningen og 

hvad der kommer til at ske på dette område er helt afhængig af denne debat. Så foreslår derfor at dette 

punkt erstatter det punkt der omhandler driftsfællesskaber. Idet vi jo også flere gange tidligere er orienteret 

om SABs hidtidige tanker omkring driftsfællesskaber. Og endvidere har kunne læse derom i SAB-bladet 

eller på hjemmesiderne. 

Diskussion: Der har været arbejdsweekend om SAB’s målsætningsprogram og der vil i den kommende tid 

blive afholdt flere møder for bestyrelserne, hvilket Stefansgården skal være opmærksomme på. 

Beslutning: Bestyrelsen tager dette til efterretning. Claus har deltaget i det første møde og kommer til de 

næste møder. Evt. vil en eller flere fra bestyrelsen også deltage. 

 

13. Fibernet - Køreplan for indførelse af fibernet i Stefansgården 

Sagsfremstilling: Foreslår vi kort, ganske kort starter op på problematikken ved nu at begynde at 

planlægge en " køreplan" derfor.  Eller " lader være " !. Fibernet er fremtiden   siger alle og mange andre 

afdelinger har fået indlagt fibernet. Synes vi skal gemme selve diskussionen ( om vi skal indføre det eller 

ej, til senere ) og i dag blot debattere, om vi skal gå i gang med at undersøge det og evt. hvordan.  Dette 

fordi det siges at der er store fordele ved at komme i gang  nu i 2018. Vi har i 2016 været i kontakt med 

flere firmaer der levere fibernettet og de tilbyder at komme ud og forklare nærmere. Claus kommer med 

kort oplæg. 

Diskussion: Der er forskellige meninger i bestyrelsen om, hvorvidt der er behov for fiberinternet og om, 

hvorvidt et firma som WAOO/Fibio kan leverer pålideligt fibernet. 

Beslutning: Allan tager kontakt til WAOO/Fibio og forhører sig om, hvilke muligheder der er og 

undersøger samtidig, hvad der er af eksisterende aftaler med YOUSEE.  

 

14. Fremtidige datoer for bestyrelsesmøder 

Sagsfremstilling: Bestyrelsen skal have fastlagt datoer for de kommende bestyrelsesmøder. Dette gælder 

særligt for juli og august. Dertil skal vi også have fundet ud af en madordning. 

Beslutning: Den 7. august afholder bestyrelsen ekstraordinært møde om status på bestyrelsens arbejde og 

styrkelse af beboerdemokratiet. Derefter afholder bestyrelsen møder den sidste tirsdag i hver måned med 

start i august. 
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15. Eventuelt 

Sagsfremstilling: 

1. Der er kommet mail fra KAB til bestyrelsen ang. dialogmøde og konference om SAB’s 

målsætningsprogram. Se punkt 12. 

2. Der skal laves blomsterbede i afdelingen, hvilket beboerne har skulle melde sig til. Der er dog 

formentlig ingen beboere, der har meldt sig til. Bestyrelsen vil tage punktet op med driften på næste møde. 

3. Der har været problemer med udlejningen i KAB, der har fejlvejledt nogle beboere. Dette skal 

bestyrelsen være opmærksomme på. Beboerne skal være opmærksomme på, at de er skrevet rigtigt op og 

henvende sig til bestyrelsen, hvis der er spørgsmål om lejlighedssammenlægninger. 

4. Diskussionsreferater vil muligvis ikke blive ført fremover ved afdelingsmøderne, da KAB’s juridiske 

afdeling er blevet betænkelig ved disse. Det kan evt. også have konsekvenser for beskrivelserne af 

diskussionerne i referaterne for bestyrelsesmøderne. Bestyrelsen bakker dog op om diskussionsreferater, 

da der er vigtige diskussioner, der tages i dem. Martin undersøger, hvorvidt diskussionsreferater kan 

videreføres. 

 


