HEDEMARKENS AFDELINGSBESTYRELSE
Referat af afdelingsbestyrelsesmøde mandag den 16. april 2018

Tilstede:

René, Brian, Camilla, Christine, Jannie, Lis, Mohamed, Natascha, Stig L.,

Referent:

Stiig S., Søren O., Zabi, samt ejendomsleder Søren Holm
Christine

0.

Markvandring

Mødet indledes med en markvandring i området for at se, hvad der trænger til at blive
ordnet.

1.

Godkendelse af 3 referater

Alle godkendes med rettelser - og alle renskrives efter rettelser:
Referat 19/2/18 - Punkt 5.a, beslutning:
Fjern ordet “normalt”, tilføj “Der må ikke være noget salg”
Referat 12/3/18 - punkt 2:
Mindretalsudtalelse til referatet fra Søren Olsen og Stig Larsen:
”Der nedlægges 108 lejligheder, som ombygges til 72 nye lejligheder.”
Referat 19/3/18
Charlotte skal stå som afbud
punkt 6b, 2. afsnit skal starte således:
“Derfor ønsker flertallet af bestyrelsen en ny …….”
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TIL BESLUTNING
2. Formanden
2.1

Konstituerende møde

Beslutning om ænding af datoen for det konstistuerende møde til den 7. maj.
2.2

Miljøråd

Miljørådet har opdaget, at en af deres nøgler til redskabsskuret må være blevet kopieret:
Det bliver brugt værktøj, som bliver sat tilbage uden at være blevet rengjort.
Beslutning
Hvis Miljørådet finder ud af, hvem det er, henvender de sig til ejendomslederen

3.

Ejendomsleder

3.1 Nyt betalingsanlæg til vaskerierne mv.
Der har været klager over, at betalingsanlægget ikke fungerer optimalt.
På opfordring fra Afdelingsbestyrelsen har ejendomslederen fået priser på nyt
betalingsanlæg til vaskerier, genbrugsplads og lån af trækvogne.

Dette vil koste ca. 250-

270.000 kr. inklusive moms
De nøglekort, som vi køber i dag, koster 180 kr. pr. stk.
pr. år til indflytninger.

Vi bruger i øjeblikket ca. 90 kort

I det nye system, kan vi slette “nøglerne” og genbruge kortene.

Hvis folk smider nøglekortene væk, så betaler de selv for nye.
Vaskemaskinerne er 10 år gamle nu.
er ikke nødvendigt.
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Vedr. administration af det nye anlæg:
Der er intet abonnement.

Det kører på vores eget bredbåndsanlæg.

kunne reservere tid på nettet.

Der bliver ændret på bestillingsmåde.

Man vil stadig
Der kommer nyt

og bedre betjeningsanlæg.

4.

Bestyrelsen

Intet til dette punkt

5.
5.1

Afdelingsmødet:
Forslag til beretning

Beslutning:
Nogle få tilretninger.
Der kan sendes mindre rettelser til formanden senest 2 dage før mødet

5.2

Forslag til ændring af forretningsorden

Procedure:
Forslaget forelægges i starten af beboermødet og godkendes der
Det behøver ikke at blive udsendt

5.3

Udskudt møde; ny forretningsordens punkt 8a

Beslutninger:
Hvis vi ikke når at blive færdige med afdelingsmødet inden kl. 22:00, så udsættes
mødet til den 7. maj.

5.4

Ellers konstituerende møde den 7. maj

Indkomne forslag

Der er ingen indkomne forslag
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6

Udvalg

6a.

Boligsocialt udvalg

Jannie har besluttet sig for at træde ud, og meddelt det pr. tlf og mail den 26/3.
Camilla er nu eneste repræsentant.
Formand, næstformand og ejendomsleder har haft møde med den boligsociale
medarbejder den 5/4. Der blev det besluttet,
• at fremtidige godkendte referater skal udsendes til afdelingsbestyrelsen til
orientering
•

at al kommunikation om afdelingsbestyrelsesmedlemmer til den boligsociale
medarbejder skal gå via formand eller næstformand.

•

at den boligsociale medarbejder 3 gang om året giver afdelingsbestyrelsen en
orientering på et bestyrelsesmøde.

Det diskuteres, om vores repræsentant kan nøjes med at koncentrere sig om det, der
foregår i Hedemarken. Men det er et fælles samarbejde.
i nogle tilfælde styret af andre boligområder f.eks.
* Ungerådgivning:

Det, der sker i Hedemarken, er

Lam bibliotek

* Baba netværk via Biblioteket
* Aktiviteter i børnehaven.
Præmisserne er, at hvert boligområde har valgt sine egne indsatsområder.
Det forventes, at man arbejder med de primære områder.

Men der er også

netværkesmøder imellem de forskellige boligsociale grupper på tværs af boligområder.
Den boligsociale medarbejder burde referere til Hedemarken, hvad der sker i de andre
styregrupper af betydning for os.
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6b Fysisk Helhedsplan
Nogle af bestyrelsesmedlemmerne har protesteret imod den tidligere afstemning. De
mente, at det var uklart, hvad de stemte om.
bestyrelsesmedlemmer er til stede.

Derfor skal afstemningen gå om.

Alle

Der stemmes om følgende forslag:
1) 1,5 gange flere sammenlagte lejligheder end i prækvalifikationen - både i højhusene
og i Vænget (for, imod, blankt)
2) Ingen sammenlagte lejligheder i Hedemarken (for, imod, blankt)
3) 72 nye store sammenlagte lejligheder i højhusene og intet i Vænget (for, imod,
blankt)
4) Som prækvalifikationen: 72 nye store sammenlagte lejligheder i højhusene og 18
store sammenlagte lejligheder i Vænget (for, imod, blankt)
Resultatet af afstemningen blev, af forslag 3 blev vedtaget med 6 stemmer for, 5 stemmer
imod, 0 blanke.

Som følge heraf, bortfaldt forslag 4.
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Der bliver givet besked til projektlederen om resultatet
Afvigende holdning, der er ønsket ført til referat:
Stiig S. har stemt imod den vedtagne beslutning.

6c
6c.1

Andre udvalg
TV-Udvalg

TV-udvalget har haft møde med Yousees repræsentant.
YouSee vil ikke ændre priserne, som er
* Grundpakke pr. måned
* Mellempakke pr. måned

kr. 155,55
kr. 352,54

* Fuld Pakke pr. måned

kr. 465,61

Til sammenligning betaler en almindelig kunde kr. 289,- kr. pr. måned for grundpakken.
Der har tidligere været forespørgsel om månedsvis betaling.
hvis den enkelte bruger kontakter betalingsservice.
hvor YouSee hver måned kantrække pengene.
gebyrer.

Dette kan lade sig gøre,

Man skal tilmelde et betalingskort,

Vi har intet kendskab til, om der er

YouSee har tilbudt at vi kan få en boks for 16 kr. år måned, men kun hvis ALLE tilsluttede
vil have den på grundpakken. Den nuværende pris er 30 kr. / måned - individuelt.
YouSee har forslået et fælles orienteringsmøde for beboerne den 29. maj kl. 19. Samt at de
senere sender en bus, hvor beboerne kan komme og stille de spørgsmål, de måtte have i
forbindelse med deres individuelle aftale med YouSee
Beslutninger
Bestyrelsen siger ja til et fælles orienteringsmøde for beboerne den 29 maj.
Bestyrelsen accepterer også en efterfølgende YouSee bus med mulighed for individuel
rådgivning.
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7. Bevillinger
7.1

Ansøgning fra Miljørådet

Miljørådet søger om at få forhøjet om for 65.000 til 75.000 fra 2019.
Beslutning:
Dette udsættes til afdelingsbestyrelsens budgetmøde
7.2 Spejl ud mod Hedemarksvej ved udkørslen ved blok 7 og 8
Udkørslen ved blok 7 og 8 er farlig. Det er der, hvor Hedemarksvej runder.
ikke se, om der kommer en bil rundt om hjørnet.

Man kan

Der ønskes et spejl, så man kan se, om

der kommer bil - og så ingen bliver torpederet, når de kører ud.
Det er muligvis kommunens ansvar - men vi tvivler på, om kommunen vil betale det.
Det vigtigste er at højne sikkerheden for vores egne beboereBeslutning:
Bestyrelsen støtter, at de opsættes spejl.

TIL ORIENTERING
8. Formand
Intet til dette punkt
9.

Ejendomsleder

Intet til dette punkt
10.

Bestyrelse

Intet til dette punkt
11.

Afdelingsmøde

Intet til dette punkt
12.

Udvalg

Intet til dette punkt

2018-04-16

Referat af AB-møde Hedmarken

Side 7 af 8

13.

Eventuelt

13.1 Referater
Et bestyrelsesmedlem ønsker at få referaterne tidligere
13.2 Jubilæum
Kan vi lave et sangkor a lá Øresundby - med en kendt person, som kan aktiverer børn i en
hel uge. Evt. sammen med biblioteket.
13.3 Kommunikation om en eventuel helhedsplan
Spørgsmål om kommunikation om en eventuel helhedsplan. Skal der afsættes penge til
en professionel? Men dette har tidligere været forsøgt med dårligt resultat.
I udvalget om Helhedsplan er det i stedet besluttet, at samtlige referater lægges på
Facebook siden.
Nogle ønsker den gamle hjemmeside og det gamle Hedemarksnyt tilbage.
Ejendomslederen oplyser, at der hvert år afsættet 50.000 kr. i budgettet til, hvis nogle
ønsker at starte Hedemarksnyt op igen.
Et bestyrelsesmedlem, som ikke bruger Facebook, ønsker sig kopi af det, der ligger på
Facebook

13.4 Næste mødedatoer:
Tirsdag den 24.04.2018 kl. 18

Afdelingsmøde

Mandag den 7.05.2018 kl. 18
møde

Enten fortsat afdelingsmøde eller konstituerende

Tirsdag den 22.05.2018 kl. 18-20

Festudvalgsmøde

Tirsdag den 29 maj 2018 kl. 19

Orienteringsmøde af YouSee for beboern
oooOooo
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