
Referat til bestyrelsesmødet 3. december 2014. 

Tilstede: Rolf, Allan, Claus og Najat, (referent).

Fraværende: Lars og Mikkel, de var ikke inviteret til dette møde. Gülay Sahin.

Punkt 1.  Godkendelse af dagsorden og punkter til evt.: Dagsordenen er godkendt, uden 
bemærkninger.

           2.    Godkendelse af referatet fra sidste bestyrelsesmøde: Der er en bemærkning til
referatet, hvilket er, punkt 7, rettelsen er, at vejen er offentlig og ikke privat som var anført 
tidligere. Referatet godkendes herefter uden yderligere bemærkninger.                   

           3.     Valg til SABs repræsentantskab: Der afholdes SAB repræsentationsmøde d 
27.1.2015, herunder vil Rolf, Allan, Claus og Najat deltage, Claus vil tilmelde de nævnte deltagere.

           4.    Konstituering af bestyrelsen: 

Bestyrelsen er konstitueret til følgende: 

Najat Mani. 

Rolf Johansson.

Claus Aarestrup, er bestyrelsens primærkontaktperson. 

Allan Christensen, er bestyrelsens kasserer og web master.

Gülay Sahin.

           5.    Erfaringer fra afdelingsmødet:

Fremover vil bestyrelsens beretning være skriftlig og den skal rundsendes til beboerne, således der
kan tages en dialog om de nedfældede emner. Derved undgås det, at meget af mødetiden går på 
beretningen. 

           6.    Gennemgang af referatet fra afdelingsmødet:

Referatet er gennemgået med en del rettelser, disse rettelser sendes til KABs referent Malene 
Ahlgreen, således det endelige referatet kan rundesendes til beboerne. 

           7.    Akutte opgaver / punkter + den aktuelle situation:

A)  Kontakten til driftskontoret:

- Der vil være en løbende dialog med ejendomsmedarbejderne, når de ikke er 
inviteret til møderne i bestyrelsen, således der ikke går for lang tid mellem 
bestyrelsen og ejendomsmedarbejderne har en drøftelse af, hvad der rør sig i 



gården. Herunder at der fortsat kan være et løbende samarbejde mellem 
bestyrelsen og ejendomsmedarbejderne.

B) Små aktuelle problemer:

Fremover skal der gennemgås en checkliste sammen med 
ejendomsmedarbejder over de opgaver der er udført eller mangel på samme.

C)  Andet: Der er en forespørgsel om, hvor bænkene mellem opgang 35- 37 i 
Hellebækgade er flyttet hen? Flere beboere har efterspurgt bænkene. Dette vil 
blive forespurgt ejendomsmedarbejderne via mail på vegne af bestyrelsen.        

8.  Næste mødedato: Næste møde er d 14.1.2015 kl. 18.

9. Aftale et mødetidspunkt med AnneMette Svendsen fra KAB: Næste møde er d 

14.1.2015 kl. 18, hvor AnneMette Svendsen fra KAB også er inviteret. 

10. Aftale et mødetidspunkt for julefrokost: Der afholdes julefrokost i bestyrelsen d 

17.1.2015 kl 18.

11.  Eventuelt: Jette vores rengøringsdame har været fraværende i periode pga. alm. 

sygdom, derfor vil der blive hydreret et rengøringshold ude fra til at udføre 

rengøringsopgaven midlertidigt. 


