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Billedet kan ikke vises.

Til stede: Rene, Stiig, Camilla, Natascha, Øyvind, Christine, Søren Olsen, Muhamed 
(ordstyrer), Brian, Dorthe, Søren Holm (Ejendomsleder), Laura (Boligsocial medarbejder / 
referant) 

Afbud: 0 

Fraværende: 0 
 

 

Dagsorden:  

1. Godkendelse af referat 

Rerefat fra AB møde d. 18. aug.: Godkendt (med nedenstående ændringer) 

11.2 Stiig holder frivilligmøde d. 23.9. og sørger for en vagtplan (eller i hvert fald en 
oversigt over hvilke frivillige opgaver, der skal påtages) – ændres til at det er 
jubilæumsudvalget der afholder det, og det er onsdag d. 18. kl 18. 

 

5.1. 

KÅS står for Kommunale Årstalsstatestikker 

Følsomme oplysninger rettes til oplysninger 

Referat fra EO AB møde d. 9. sep.: Beslutningerne fra referatet godkendes. 

AB forpligter sig til at realisere uge-udvalgets arrangementer (børnedemokrati, 
fodboldturnering, børnehavefest, plakat-udstilling) efter jubilæet. 
 
De to budgetter vedr. jubilæet slås sammen, så restbeløberne fra de to budgetter 
samlet dækker resterende udgifter (herunder de 70.000 til den røde plads d. 28.9.) 
  
Der bestilles to ekstra vagter til den røde plads d. 28.9. 
 
Hvad der ikke bliver brugt af jubilæums-budgettet, ryger tilbage i puljen af 
beboernes penge. 
 
 

Til orientering 

2. Formanden 
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Vedr. tilladelser til jubilæumsfesten:  

3. Ejendomsleder 

- 

4. Bestyrelse 

- 

5. Udvalg 

5.1. Benedikte, direktøren af voks er startet i dag, og det var positivt. 

5.2. Indkaldelse til festudvalgsmøde tirsdag d. 8.10 kl. 18:00 i AB mødelokalerne 

 

 

Til beslutning 

6. Formanden og gennemgang af post 

6.1. Henvendelse fra beboer vedr. stigende grupperinger og utryghed om aftenen i 
Hedemarken.  

Svar: AB har taget kontakt til nærpolitiet på baggrund af denne henvendelse. AB råder 
beboerne til at kontakte nærpolitiet ved ubehagelige oplevelser og at henvende sig til 
Søren Holm på ejendomskontoret, så afdelingen er opdateret vedr. udviklingen.  

 

6.2. Forslag fremsat ved afdelingsmødet d. 12.9.: trækvogne ved blok 1 / 12, således at 
det bliver mere overskueligt at komme på genbrugsstationen med stort affald. 

Argumenter for: jf. forslaget. 

Argumenter imod:  
Ved Blok 1 er den kommunale genbrugsstation tættere på end Hedemarkens egen.  
Stor risiko for at vognene forsvinder. 
Der kommer nyt affaldssystem indenfor et par år, som kan gøre denne diskussion 
overflødig. 
Trækvognene er for tunge. 

Beslutning: AB skal genoverveje genbrugsstation og trækvogne og hele 
skraldekonceptet, når det nye affaldssystem etableres fra kommunens side. 
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7. Ejendomsleder 

a. beslutning i hht. oplæg 

Oplæg: Ny pavillon i forlængelse af den yderste pavillon på nyvej 23. 

Argumenter for: Der er pladsmangel. En pavillon mere er den nemmeste, hurtigste og 
billigste løsning. AB er forpligtet til at sørge for en arbejdsplads til Laura, og dette er 
umiddelbart den mest hensigtsmæssige løsning. 

Argumenter imod: Vi mister grønt areal.  
Kan vi undgå at skade de træer der står der, og hvem skal betale for eventuelle 
erstatninger, hvis man ikke kan undgå det? 

Beslutning: Pavillon nr. 3 er bevilliget. 

 

8. Bestyrelsen 

Oplæg: Artikel i AP om Hedemarkens jubilæum. Det er ukorrekt skrevet, at ”kriminaliteten 
er nedadgående” for den er så lav, at den ikke kan gå ned. I det materiale Finn Due 
Larsen fra AP har modtaget fra afdelingen stod der oprindeligt ”Mængden af kriminalitet og 
hærværk er minimal”, og Finn har derefter omformuleret på egen hånd.  

Videre handling: Ingen videre handling i denne omgang.  
Fremover undgår vi ordet ”kriminalitet” i materiale der sendes til AP, navnlig Finn Due.  
 
En videre dialog med AP om at detaljer, citeringer osv. skal være korrekte, eventuelt at 
Laura stiller krav om at gennemlæse artikler inden de publiceres. 

 

9. Udvalg 

- 

 

10. Bevillinger 

Oplæg: Ansøgning fra Aktivitets/dartlubben om 1500 kr til julerrangement. 

Beslutning: Beløbet er bevilliget. 
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Oplæg: Stop madspild anmoder Hedemarken om at sponsorere 3 
papirhåndklædeholdere. 

Beslutning: Anmodningen bevilliget. EK har dem på lager. 

 

Oplæg: Der mangler en affaldsspand på græsplænen mellem blok 10 og 11. Kan vi få en 
ny op? 

Beslutning: Den er fjernet fordi den var gammel – der kommer en ny op. 

 

11. Eventuelt 

11.1. Spejl ved indkørslen v. blok 7 og 8. Kommer der et nyt op? 

Beslutning: Ja, det sørger EK for. 


