
Ekstraordinært afdelingsbestyrelsesmøde 

Mandag den 30. november 2020, 

Kl. 18:00-21:30, digitalt via Google Meet 

 

Side 1 af 4 

Til stede: Rene, Øyvind, Stiig S., Natascha, Stig L., Jørn, Jørgen, Christina, Zabi, Rachida 

Afbud: Mohamed, Søren O. 

 

Ordstyrer: Søren Holm 
Referent: Laura von der Maase  

 

Dagsorden:  
 

1. Godkendelse af referat 
2. Udvalg 

a. Følgegruppe fysisk helhedsplan  
b. Følgegruppe boligsocial helhedsplan 
c. Festudvalg 

3. Bevillinger 
4. Valg til den social økonomiske virksomhed VOKS – planter med omtanke 
5. Formanden 
6. Ejendomslederen 
7. Bestyrelse 
8. Udvalg 

a. Lokaleudvalg 
b. Legepladsudvalg 
c. Kommunikationsudvalg 
d. Genbrugsplads/affald 
e. Andet 

9. Lukket punkt 
10. Eventuelt 
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1. Godkendelse af referat 
Referat fra sidste møde er ikke kommet ud i tide, og godkendes ved næste møde d. 21. december 

2. Udvalg 
2.a.     Følgegruppe fysisk helhedsplan 

Beboer-temamøde 4 er flyttet til efter nytår, og Haroon skal formulere en besked til beboerne 
omkring dette. Dette sker snarest. 
Næste følgegruppemøde er medio december. 

2.b.      Følgegruppe boligsocial helhedsplan 
Søren Holm er tovholder indtil videre, og der har været afholdt et møde kun med AB 
medlemmerne af gruppen. Følgegruppen og Kommunen er ved at lave et forslag, der skal op til OB, 
vedrørende en samarbejdsaftale og finansiering af den boligsociale helhedsplan i Hedemarken. 
Fordi Landsbyggefonden har mindre penge til den boligsociale helhedsplan, bliver meget også 
finansieret på andre måder, og derfor ligger indholdet af den boligsociale plan ikke fast endnu. 

2.c.      Festudvalg 
• Projektet med tegnekonkurrence er afviklet. Der var problemer med kommunikation og levering af 

præmier (chokolade julekalendre) fra Kvickly i Albertslund. Udlevering af præmier lørdag d. 28.11. var 
en god dag, og der var ikke så mange tegninger kommet ind som forventet, hvorfor tovholderne fra de 
frivillige aktiviteter, samt aktive medlemmer af aktive klubber også har fået udleveret en kalender, som 
tak for deres indsats. 
 
Tovholderne for bagehytten og markhuset mangler at få deres, det sørger Laura for. 
 
Udrulningen af konkurrencen var ikke god nok i år, og der kom ikke så mange svar/deltagere som 
forventet. Næste år skal der gøres mere reklame, hvis samme koncept gentages. Eventuelt gør brug af 
Laura, som jo trods alt er kommunikationsmedarbejder. 
 

• Forslag: Juletræ på den røde plads med lys i. 

Beslutning: Vedtaget. Det sætter Søren Holm i gang. 

 

3. Bevillinger 
a.  Indkøb af Google Meets betalingsløsning, så alle kan være med til møderne, også på mobilen.  

Zoom er også et alternativ. Max 2000 kr. /år. 
 
Beslutning: Godkendt. Søren Holm undersøger mulighederne, og sætter en løsning i gang, så det 
fungerer pr. 21. december, næste møde. 
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b. Øyvind anmoder på vegne af Natteravnene om en mindre donation på 2000 kr. til Natteravnene, 
der også kommer i Hedemarken en gang imellem.  
Beslutning: Godkendt. 
 

c. Miljørådet ansøger om 3500 til 7 mennesker, der skal holde julefrokost. 

Beslutning: Godkendt. 
 

4. Valg til den social økonomiske virksomhed  
VOKS – planter med omtanke 

Der skal vælges en ny repræsentant fra AB til VOKS. 
 

Kandidater:  

Stiig Schønveller 

René Løfqvist 

 
Søren Holm laver stemmesedler til AB medlemmerne tirsdag d. 1. december, som de skal afleveres senest 
torsdag aften i en konvolut på EK, hvorefter Søren Holm tæller op og giver besked om resultatet fredag 
morgen. 

 

5. Formanden 
a. Vedr. nedlukningen af de sociale aktiviteter: det varede kun de 2 uger, som borgmesteren havde 

bedt om. 
 

b. Henvendelse fra beboere vedr. cykel/hobby rum. Dette gives videre til lokaleudvalget, som skal 
behandle dette. 
 

6. Ejendomslederen 
a. Udstyret bliver opdateret, touterne der er forældet bliver skiftet, så hver bruger får sin egen tunnel 

og kan få sin egen IP adresse. Vedr. hastighed, forelægger Søren Holm forslag til AB som de skal 
tage stilling til på et senere tidspunkt. Der ligger pt ikke en datoer for arbejdet klar endnu. 

7. Bestyrelse 
a. Vedr. Manglende sikkerhedsforanstaltning på affalds-dimserne –  er der nyt om dette? 

Svar:  Søren Holm har kontaktet kommunen vedr. dette og venter stadig på svar. 
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8. Udvalg 
a. Lokaleudvalg  

Foreliggende opgaver: stole til AB mødelokalet;  haven bag Hedebo/C-salen; Legepladsudvalg 

b. Kommunikationsudvalg 
Ikke noget nyt siden sidst 

c. Genbrugsplads/affald 
Der mangler stadig godkendelse fra kommunen til de nye affaldsøer. Så snart der kommer svar, skal 
der også tages stilling til affaldssortering og hvordan det skal håndteres oppe i lejlighederne mv. 

d. Andet 
Hvis man har fået bevilliget penge til en julefrokost, men ikke kan afvikle arrangementet pga., 
corona, må bevillingen gå ind i 2021, eller skal man søge på ny der? 

Beslutning: Uafklaret 

9. Lukket punkt 
 

10. Eventuelt 
Er det muligt, at der ved næste møde, kan mødes nogen i festsalen, og deltage i AB mødet sammen? 

Svar v. Søren Holm: Det er mig (Søren Holm), der står for det tekniske, og det er umiddelbart 
nedprioriteret, fordi der er mange presserende opgaver. 
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