Referat AB møde
Afholdt den: 18.05.2020
Til stede: Søren Holm (ejendomsleder), René Løfqvist (formand), Øyvind Holm, Brian Henriksen,
Natascha Sønderskov, Camilla Fog Schønveller, Stiig Schønveller (næstformand), Christina Madsen
Afbud fra: Søren Olsen samt Mohamed
Fraværende: Zabiolah Wahab
Referent: Laura von der Maase (Kommunikationsmedarbejder)
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Velkomst ved Rene
Orientering om budgetproces for afdelingsbudgettet 2021
Mulige datoer for afdelingsmøder
Tøj- og Bogcafeen
Boligsocial Helhedsplan udløber 31/12-2020

Velkomst ved René
Søren Holm er ordstyrer – vedtaget

Orientering om budgetproces for afdelingsbudgettet 2021
Ministeriet har vedtaget, at organisationsbestyrelsen kan godkende et regnskab og vedtage et
budget for 2021, hvis det fremlægges på et afdelingsmøde efterfølgende.
Under de mest gunstige forudsætninger, kan vi holde afdelingsmøde i december, med en varsling senest 1.oktober. Hvis ikke vi kan holde møde til den tid, må vi benytte os af den nye proces.
Forhåbentligt kan vi komme i gang med AB møder fra juni 2020.

Mulige datoer for afdelingsmøder

Frister for indkaldelse og udlevering af materiale:
Indkaldelse til afdelingsmøde 4 uger
Frist for indkommende forslag 2 uger
Omdeling af budget/regnskab og indkommende forslag 1 uge
3 md. varsling af budget, dvs. budget skal være omdelt inden 1. okt. 2020
Vi bør prioritere, at de AB medlemmer der er på valg, kan komme. Det drejer sig om Camilla,
Natascha, Zabiolah, Brian og …?
Beslutning: AB arbejder videre med at fastlægge datoer efter d. 8. juni, hvor vi forhåbentligt
ved mere fra regeringens side.
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Tøj- og Bogcafeen
Oplæg: Brugerne af T&B caféen har givet udtryk for at åbne op for Tøj og Bogcaféen. Det er
umiddelbart ikke fysisk muligt, grundet mangel på kvadratmeter-antal (4kvm pr. person) i lokalet, plus at mange af brugerne er i den udsatte gruppe, hvilket betyder, at kravene om afstand
osv. er mere skærpede.
Beslutning: T&B caféen forbliver lukket.

Boligsocial Helhedsplan udløber 31/12-2020
1. Oplæg: Hvad har bestyrelsen tænkt sig, hvis den boligsociale helhedsplan ikke bliver forlænget? Og hvad gør AB, hvis den boligsociale helhedsplan bliver forlænget i ét år.
Forslag: Udsæt punktet til AB mødet d. 15. juni, hvor vi forhåbentligt sidder fysisk, samlet, hvor
der er mere information at tage beslutninger ud fra.
Beslutning: Vedtaget.
2. Oplæg: Forretningsudvalget har taget en beslutning om at inddrage den container, hvor
Laura og Lone sidder til VOKS, og flytte deres arbejdspladser til biblioteket. Dette skal
godkendes i AB.
Beslutning:
Beslutningen om en ekstra pavillon til de boligsociale medarbejdere omstødes, således, at der
ikke indkøbes en ny pavillon.
AB indkalder Benedikte, Lone og Laura til et møde efter d. 15. juni for at høre dem i sagen.
Lokaleudvalget kan anmodes om at undersøge muligheden for alternative lokaler, så der ikke
skal etableres en dyr og midlertidig pavillon.

Evt.:
Spørgsmål: Hvilke aktiviteter må der åbnes op for igen?
Opklarende: AB bestemmer over de aktiviteter, der har afsæt i afdelingsbestyrelsen.
Forslag 1: De grupper der vil starte op igen, skal sende en ansøgning til AB med de rammer de vil
starte op med igen, og hvordan de vil overholde sikkerhedsreglerne/sundhedsministeriets retningslinjer. Når AB har dette at forholde sig til, kan de tage en beslutning om, hvorvidt den enkelte gruppe kan starte op.
Forslag 2: Alle foreninger gøres opmærksom på, at de SKAL overholde retningslinjer/sikkerhedsregler, ellers lukkes de ned af AB. Retningslinjer sendes ud til tovholderne/kontaktpersonerne for
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hver aktivitet/klub/gruppe. Derfor: så længe man er under 10, at man holder afstand, har
4kvm/person og spritter af, kan man godt genoptage aktiviteter. Der gribes ind ved klager, eller
hvis der kommer henvendelser til EK om brud på retningslinjerne.
Beslutning: Forslag 2.
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