Afdelingsbestyrelsesmøde
Mandag den 21. december 2020,
kl. 18:00 over Microsoft Teams
Til stede: Rene, Mohamed, Stiig S., Natascha, Stig L., Jørn, Christine, Rachida, Zabi, Søren O
Afbud: Zabi, Jørgen
Fraværende: Øyvind

Ordstyrer: Søren Holm
Referent: Laura von der Maase

Dagsorden:
1. Godkendelse af referat.
2. Formanden og gennemgang af post.
3. Ejendomslederen.
4. Bestyrelsen.
5. Udvalg
6. Bevillinger
7. Andre
8. Lukket punkt
9. Eventuelt
1. Godkendelse af referat
Referat fra 16. november: Godkendt
Referat fra 30. november: Godkendt

2. Formanden og gennemgang af post.
2.1. Lukket punkt
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2.2. Lukkede aktiviteter pga. covid-19
Tøj & Bogcaféen ønsker ikke at åbne igen, før covid-19 er under kontrol. Frivilliggruppen er berørt af covid19.

2.3. Opfølgning på svar på klagen om Miljørådet
Der er kommet svar fra beboere vedr. svaret på klagen over Miljørådet i oktober.

Beslutning vedr. behandlingsforløbet: Der bliver lavet en skrivelse til de to beboere, om at deres svar er
blevet hørt og at sagen bliver behandlet igen til januar. Vedlagt referatet fra AB mødet (16. november 2020,
punkt 6), hvor det blev besluttet at der skal laves klarere regler for miljørådet. René sender et udkast på et
svar ud til AB medlemmernes godkendelse, hvorefter dette sendes til de to beboere.
Beslutning vedr. Miljørådets eksistensberettigelse: Der skal afholdes et særskilt møde omkring Miljørådets
fremtid i det kommende år. Skal det eksistere? Hvis ja: Hvordan?

2.4. Vedr. VOKS
Den nye AB repræsentant i VOKS’ bestyrelse er René. Han vil have et punkt på VOKS’ bestyrelsesmøder der
drejer sig om info til KAB og AKB

3. Ejendomslederen.
3.1. EK lukker helt ned mellem jul og nytår, og kun kritiske opgaver bliver behandlet.
3.2. Orientering om 2020 budget: Vi kommer ud med overskud på følgende konti: nr. 114, nr. 115, nr. 116,
nr. 118 og nr. 119
3.3. Der er stadig ikke svar fra kommunen vedrørende manglende sikkerhed i affaldsskaktene.

4. Bestyrelsen.
4.1. Forespørgsel: Når AB medlemmer kommunikerer på Hedemarkens facebookside, kan de medlemmer,
som den enkelte person som privatperson har blokeret, ikke se de pågældende svar. Det er altså svært at
gennemskue om det er privat eller i AB regi, at folk agerer.
Beslutning: Problemstillingen bliver taget op i kommunikationsudvalget for hvordan man agerer som
bestyrelsesmedlem på de sociale medier – hvilket ansvar og forventninger der ligger i at være AB medlem.
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5. Udvalg.
5.1. Festudvalg: AB’s julehilsen, en julestjerne, til beboerne er blevet leveret. Tilbagemeldingerne har været
enormt positive, også selvom de blev delt ud på en sådan måde, at det var muligt for nogle af snuppe flere
end de måtte, så der så manglede en blomst til andre.

5.2. Boligsocial følgegruppe: Der er næste år sat flere penge af til boligsocialt arbejde, og der arbejdes pr.
på hvordan disse skal iværksættes.

6. Bevillinger.
6.1. Forespørgsel om bevillingen til julefrokost kan blive overflyttet til 2021. Dette blev behandlet ved
sidste møde d. 30.11.2020 – det blev dog ikke afklaret ved dette møde.
Svar: Nej det kan man ikke, budgettet for 2020 bliver lukket d. 1.1.2021 og det er derfor ikke muligt.
Nej: 6 stemmer
Ja: 1
Blank: 1

7. Andre.
7.1. Til info fra Stiig Schønveller: Stiig har som privatperson deltaget i Borgersamlingen i Albertslund, som
nu har lavet deres samlede anbefalinger og videregivet dem til kommunalbestyrelsen, der er svært
begejstrede for resultatet. Anbefalingerne kan findes her: https://borgersamling.albertslund.dk/

8. Lukket punkt.
…

9. Eventuelt.
9.1. Forespørgsel om håndsprit i vaskerierne. Det bliver sat op af EK.

TAK FOR I ÅR OG GOD JUL!
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