
 Hedemarksvej 10, Festsalen, 2620 Albertslund 
SIDSTE ORDINÆRE AB MØDE INDEN SOMMERFERIEN – SPISNING EFTER MØDET 

Indkaldelse til afdelingsbestyrelsesmøde 
Mandag den 20. 06. 2022 kl.: 18:00  

 

Forslag til dagsorden: (Nedenstående emner er rettidigt indkomne i.f.t forretningsordenen)  

1. 18:00 – 18:15 Godkendelse af referat (Konstituerende+Maj 2022). 

2. 18:15 – 18:30 Formanden. 

a) Beboerklage vedr. referat af afdelingsmødet. 

3. 18:30 – 18:45 Kundechef / Serviceleder. 

18:45 – 19:00 Pause max 15 minutter 

4. 19:00 - 19.45 Udvalg /max 10 minutter pr. udvalg 

a. Forretningsudvalget. 

1) Forretningsudvalget bør aftale igangsætning af 

”Køreplansudvalget”, til færdiggørelse af årshjul/aftaler m.m. 

b. Festudvalg. 

1) Beboerklage (fra sidste møde) vedr. at ”bestyrelsen optager 

for mange pladser til pensionistskovturen”. Bestyrelsen 

benyttede 5 pladser (som ikke var på ordinære vilkår), øvrige 

pladser til bestyrelsesmedlemmer er berettigede til 

pladserne. 

c. Følgegruppe Fysisk Helhedsplan. 

1) Der afholdes næste møde i følgegruppen d.21.06.2022 

d. Legepladsudvalg. 

1) Det har ikke været muligt at samle udvalget, derfor foreslås 

udsættelse af punktet om petanquebane til næste møde, 

hvor der forventes en tydelig afklaring. 

19:45 – 20:00 Pause max 15 minutter 

5. 20:00 – 20:10 Bevillinger. 

6. 20:10 – 20:55 Spørgsmål til og fra bestyrelsen. 

1) René: Klage vedr. fest afholdt i C-salen. René havde bedt 

lejerne efter kl.23.00 at dæmpe musikken og flytte musikken 

fra udendørs til indendørs, samt holde døre og vinduer 

lukket. Der var tændt bål i haven og indendørs møbler 

(”læder”-sofaer fra kaffestuen og caféborde) var taget 

udendørs og havde stået der fra fredag til søndag.  

7. 20:55 – 21:00 Eventuelt. (Intet kan vedtages) 

8. Lukket punkt - Hvis der noget som ønskes behandlet som lukket punkt,  

  meldes det ind ved punkt 1. 

 

Hvis pkt. 1 – 3 eller pkt. 4 / a til g tager længere tid end planlagt, afkortes pausetiden 
tilsvarende. Hvis punkterne stadigvæk ikke kan overholdes til  
kl. 19 (pkt. 1 – 3) eller kl. 20 (pkt. 4 / a til g), springes det videre til næste punkt på 
dagsorden og punktet tages på næste møde.  

 

Vel mødt!  


