Afdelingsbestyrelsesmøde
Mandag d. 16.05.2022
Festsalen, Hedemarksvej 10, 2620 Albertslund
Til stede: Charlotte, Christina, Stephane, Jørn, Natascha, Anne R., René, Irene, Stiig S., Stig
L., Millie, Stella
Fra AKB: Søren H., Søren G. og Laura
Referent: Laura

1) Godkendelse af referater
d. 21.3.2022 – Referatet er godkendt
d. 25.04.2022 – Godkendt med nedenstående rettelse:
punkt 4.b. ”HBU God tur til AKB Albertslund i Lundtoftegade, for at høre om
uddannelsesmuligheder” Rettes til ”muligheder for at få udenlandske uddannelser
godkendt.”
2) Formanden
a. Kommunikation til/fra Afdelingsbestyrelsen fremover – det er løst i form af valg af en
sekretær, Stiig S.
3) Serviceleder / Kundechef
a. Saeid har fundet et nyt job, og derfor skal der findes en ny gårdmand. Saeid stopper d.
31.maj. Thomas er startet d. 1. maj og er trådt ind i Ari’s gamle stilling.
b. Der blev rejst et spørgsmål på Afdelingsmødet i forbindelse med solcelleprojektet på blok
12. Fordi arbejdet foregår i Hedemarken, er det Hedemarken der skal optage lånet, men
LBF giver driftsstøtte, der svarer til lånet, så det går lige op.
4) Udvalg
a. Festudvalg
Pensionistskovturen blev hurtigt udsolgt.
Der er kommet en klage fra en beboer, der mener at vide, at der er mange billetter
der er sat til side til AB medlemmer og deres pårørende, så der ikke er nok billetter
til pensionisterne. Natascha svarer, at det ikke er tilfældet.
Sankt Hans d. 23. juni på parkeringspladsen ved Hedemarksvænge/Politigrunden
Markedsdag i August.
b. HBU
Frivillighåndbogen er færdig og ligger tilgængelig på hjemmesiden. Der er også et nyt flot
statusbrev fra ABC, som kan findes på www.abcenter.dk
c. Følgegruppe for fysisk helhedsplan
Arkitekterne og LBF sætter sig sammen, for at finde ud af om de kan finde ekstra
støttemuligheder. Dette arbejdes der på nu, og indtil der er fundet et svar, taler vi ikke om
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sparetiltag, såfremt prisen på Helhedsplanen er dyrere end planlagt.
Der bliver et informationsmøde til efteråret, og der bliver snart sendt et informationsbrev
ud til beboerne vedr. processens fremskridt.
d. Nyt udvalg: Et ”køreplansudvalg” der laver procedurer for hhv. afdelingsmøder og lignende
samt årsplan for møde og begivenheder. Disse opgaver kommer ind under
Forretningsudvalget.
5) Bevillinger
a. Pétanquebane
Der er afsat midler til nyanskaffelser til legepladser i år, så de 35.000 kr. som banen vil
koste, kan tages fra Legepladsudvalget.
Legepladsudvalget ser på ansøgningen inden næste AB møde (juni) og punktet kommer på
igen der.
6) Spørgsmål til og fra bestyrelsen
a. Forespørgsel vedr. åbningstider
Beboere forespørger åbningstider på EK om eftermiddagen, specifikt torsdag
eftermiddag/aften.
Svar fra Serviceleder/Kundechef: Mulighederne for at komme i kontakt med EK er
mangfoldige (Mail, beboer app’en, telefonsvarer, åbningstid 8-9 mandag og torsdag) og
telefontid 10:30-12 hver dag). Når folk skal have noget udleveret fra EK, bliver det i dag
leveret ud til beboerne, i stedet for at de skal hente det på EK. Personlige aftaler for besøg
på EK kan laves indenfor normal arbejdstid.
Eventuelle ekstra åbningstider udenfor normal arbejdstid, kommer til at koste mange
penge. Det kan eventuelt tages op i forbindelse med budget.
Ring til 33631000 for at få hjælp til beboer app’en.
Der er behov for en genopfriskning af oplysning til beboerne vedr. EK’s åbningstider og
muligheder for at kontakte dem.
7) Eventuelt
a. Rotter
Et ab medlem oplever store fede rotter, og på trods af rapportering til kommunen på
borger.dk, er der ikke sket noget.

