
Referat -  Afdelingsbestyrelsesmøde den 30 januar 2018 

 

 
Tilstede: Siri, Claes, Allan, Claus, Martin, Erik, Susan, driftschef Jette                             

Afbud: Ingen 

Dirigent: Claes 

Referent: Martin 

 

1. Godkendelse af dagsorden. 

i. Alle godkender og ingen indvendinger. 

 

2. Punkt med driften.  

a. Aktionslisten og nyt fra driften 

i. Maling af opgange: Der er kommet udkast til udbudsmateriale til maling af 

opgange. Ding-dong malingen (pletterne på væggene), der er der nu, kan give 

udfordringer, når det skal males over. Alternativet er at det skal fuldspartles, 

så ding-dongen ikke kan se. Inden det bliver sendt i udbud, vil man foretage 

en prøvemaling på en ding-dong væg og se resultatet. Prøven vil foretages i 

uge 7-10, hvorefter man også vil indhente tilbud på opgaven. 

Opgaven har taget den tid, som den har, da der har skulle indsamles 

farveprøver og klargøres. 

ii. Lejlighedssammenlægning: Der er kommet en ny 

lejlighedssammenlægning. Der er besluttet op15 lejlighedssammenlægninger 

indenfor 3 år, og dette er den 6. sammenlægning. 

Bestyrelsen kan foreslå at lejlighedssammenlægningerne fortsætter efter de 

tre år, der udløber til sommer, så man sigter efter at få sammenlagt op mod 

15 lejligheder yderligere. Om dette skal foreslås tages der stilling til inden 

næste afdelingsmøde, hvor der vil skulle stemmes om det. 

iii. (Utæt tag): Taget er utæt og det skal der gøres noget ved. I uge 7 vil KAB 

gennemgå tagene og tage stilling til, hvad der kan gøres. Det vil komme med 

på aktionslisten til næste bestyrelsesmøde. 

iv. (Overtagelse af erhvervslejemål): Der er interesse for at sammenlægge 

cafeen og strikkebutikken og skabe en større café. Der er behov for mere 

viden og en bedre diskussion af, hvilke muligheder, der er i lejemålene. Jette 

forbereder materiale til næste bestyrelsesmøde, så bestyrelsen kan tage 

stilling til det. 

v. (Driftsfællesskaber): SAB vil gerne have samlet driften i en række 

servicecentre. På SAB’s repræsentantsmøde blev en stor del af SAB’s 

målsætningsprogram mødt med modstand fra flere beboerrepræsentanter og 

der er blevet lagt op til, at beboerne og bestyrelserne i højere grad skal være 

med til at bestemme, om de vil deltage i driftsfællesskaberne. 

Bestyrelsen er åbne overfor driftsfællesskaber, men der skal ligge gode 

overvejelser bag og bestyrelsen skal med ind over. Der er både fordele og 

ulemper ved driftsfællesskaber og man skal tage højde for begge dele. 

Der er ikke blevet ansat en driftsleder i Stefansgården, da man har ventet på, 

at der kommer afklaring på situationen med driftsfællesskaberne. Hvornår og 
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hvis der ansættes en ny driftsleder her i gården er også uklart af samme 

årsager. 

b. Nye punkter til aktionslisten 

i. Claus omdeler en aktionsliste, som bestyrelsen følger op på på næste 

bestyrelsesmøde. 

c. Spørgsmål fra gårdlukningsudvalget. Evt. referat fra gruppens arbejde. 

i. Gårdgruppen har flere spørgsmål til Jette og vil i den kommende tid 

kommunikere med Jette og KAB om de forskellige muligheder, der er for at 

skabe større tryghed i gården og mindre parkering. 

d. Indhold det næste bestyrelsesmøde foreslår økonomi=budgettet 

i. KAB skal i gang med at udarbejde budgettet for Stefansgården og vil 

indenfor 4 uger sende en budget ud, som bestyrelsen kan forholde sig til. 

e. Ejendomskontorets åbningstider jvf. Ref. Fra oktober 

i. Grundet pres på ejendomskontoret i starten af sommeren blev det besluttet, at 

man i en midlertidig periode ikke havde åbnet onsdag formiddage og 

eftermiddags-/ aftenåbningerne. Det kunne bestyrelsen godt tænke sig at åbne 

for igen, men evt. ikke hver onsdag. 

Bestyrelsen beslutter, at ejendomskontoret fast har åbent den sidste tirsdag i 

hver måned om eftermiddagen 17.00 - til 18.00 

Onsdage vil kontoret derimod have lukket hele dagen. 

Det bliver informeret til beboerne. 

f. Nyt omkring det boligsociale arbejde og Monika indsats. 

i. Monika har fået flere henvendelser. Hun laver en månedlig rapport over 

hendes arbejde. 

Bestyrelsen inviterer Monika til næste bestyrelsesmøde. 

g. Har alle fået deres brikker opdateret? (Claes redegør). 

i. Bestyrelsen vil gerne have en selvstændig ’bestyrelsesbrik’ til hvert 

bestyrelsesmedlem, der giver adgang til alle opgange og bestyrelsens lokaler.  

Brikkerne skal så afleveres, når man ikke er i bestyrelsen mere. Jette får 

produceret nøglebrikkerne. 

h. Andet 

 

3. Godkendelse af referatet fra det sidste bestyrelsesmøde. 

a.     Alle godkender referatet og der er ingen indvendinger. 

 

4. Bestyrelsen konstituerer sig: 

Foreslår vi først debatterer bestyrelsesarbejdet generelt, derpå 

 

a. Kontaktpersonsordningen 

i. Siri og Claes overtager rollen og fordeler den mellem sig. 

b. Kasserer 

i. Susan foreslås som kasserer. Det bliver taget op på næste bestyrelsesmøde. 

c. Forplejning og mødeklargørelse 

i. Rollen bliver afsat på næste bestyrelsesmøde. 

d. Boligsocial kontaktperson 

i. Rollen skal udspecificeres og vi skal have Monika med til at tage 

beslutningen om, hvilken rolle en boligsocial kontaktperson skal have. Claus 

fungerer videre i rollen og vil gerne fortsætte i fremtiden. 
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e. Dagsorden og referat 

i. Martin tager posten. 

f. IT-ansvarlig 

i. Allan tager posten. 

g. Bestyrelseslokaleansvarlig 

i. Claus tager posten. 

h. Andet? 

i. Alle roller i bestyrelsen vil blive udspecificeret, så alle kan overtage rollerne 

og glide let ind i rollen. 

ii. Siri og Claes udarbejder et udkast til udvidet forretningsorden for 

bestyrelsen, hvor de forskellige roller og ansvarsområder bliver beskrevet. 

Det bliver sendt med ud til bestyrelsesmøde. 

 

5. Referaterne fremover 

i. Martin står for dagsordener og referater fremover. 

 

6. Referat fra: SAB’s repræsentantskabsmøde (generalforsamling)   

i. SAB ville have deres Målsætningsprogram igennem, hvilket bl.a. vil gøre, at 

man kan vedtage driftsfællesskab centralt fra. Det blev droppet efter 

modstand fra SAB’s repræsentanter. 

ii. Claus er blevet valgt til KAB’s repræsentantskab. 

iii. Allan og Claus  er blevet valgt ind i BL’s 1. kreds forsamling. 

 

7. Arbejdsgrupperne: Gårdlukningsudvalget, festudvalget, it-udvalg m.m. 
i. Ifølge Allan vil Monika gerne være med til at arrangere en fest i gården. Det 

arbejdes der videre med. 

ii. IT-udvalget arbejder på en nemmere måde at dele dokumenter og 

informationer i bestyrelsen og at komme i kontakt med bestyrelsen. Herunder 

hjemmeside og facebook for Stefansgården. Udvalget arbejder videre og 

håber, at det kan blive klart indenfor en overskuelig tid. 

 

8. Lokaludvalg, der er valg 

i. Claus tager med til valgmødet for lokaludvalget og har fra bestyrelsen 

opbakning til at stille op for de almene boligafdelinger. 

 

9. Allans punkt? 

a. Punktet er afklaret. 

 

10.  Evt. 

a. Claes og Martin står for at arrangere en julefrokost for bestyrelsen og personalet. 

b. Der kan være interessant at afholde et beboermøde ifm. evt. kommende 

driftsfællesskaber. Det tager bestyrelsen stilling til, når der er kommet et udspil fra 

KAB. 

 


