
REFERAT 
Afdelingsbestyrelsesmøde  
Mandag d. 19.09.2022 kl. 18-21, Hedemarksvej 10  
 

Side 1 

D. 19.09.2022 kl. 18-21.30, Festsalen 

,  

Til stede: Anne, Stephane, René, Millie, Natascha, Christina, Jørn I, Stiig S., Stig L., Charlotte, Irene, Stella 

Fra AKB: Søren G (Serviceleder) 

Ikke fremmødt: Mohamed 

Ordstyrer: Anne 

Referent: Søren G 

 

1. Afdelingsbestyrelsens procedure for referater 

Det blev besluttet at referatet er et beslutningsreferat.  

Hvis medlemmer af AB ønsker at få et særstandpunkt i referatet, skal dette formuleres til selve mødet og 

godkendes mundtligt. 

Referatet vil blive sendt på mail til afdelingsbestyrelsen senest 3 dage efter mødet. Er der faktuelle fejl i 

referatet bedes AB give besked på mail efter max en uge. Hvis der ikke svares inden for 7 dage, betragtes 

det som en godkendelse af referatet. 

Senest 11 dage efter mødet offentliggøres referatet på Hedemarkens hjemmeside. 

 

2. Godkendelse af referat fra d. 15. august 2022 

Godkendes med den ændring at det var et flertal i festudvalget der vedtog at AB medlemmer, der ikke 

aktivt deltog i arrangementer, ikke mere ville kunne få gratis mad og drikke. 

 

3. Orientering fra formanden 

a. Udlejning af lokale til erhverv 

Dialog 2 lokalet: Der er ønske om at der ikke bliver udlejet til madsteder, kiosk, e-cigaret, telefonreparatør 

værtshus, tatovør og lignende erhverv. 

Det ønskes at lejekontrakten er uden mulighed for overdragelse. 

AB vil godkende lejer (kategorien). 



REFERAT 
Afdelingsbestyrelsesmøde  
Mandag d. 19.09.2022 kl. 18-21, Hedemarksvej 10  
 

Side 2 

D. 19.09.2022 kl. 18-21.30, Festsalen 

,  

 

b. Parkeringsforholdene ved Hedemarken 
Der blev nedsat et parkeringsudvalg der skal se på parkeringsforholdene i og ved Hedemarken, udvalget 

består af Stephane, Stiig S, Natascha og Anne. 

Administrationen blev bedt om at kontakte myndighederne angående de parkerede biler på Hedemarksvej 

og Nyvej, der blokerer for udsyn ved indkørsler. 

Det blev besluttet med stemmerne 7 for og 2 imod at taxaer ikke mere må parkere i p-gårdene.  

 

c. Mundtligt referat fra VOKS’ bestyrelsesmøde 
Formanden refererede mundtlig fra det seneste bestyrelsesmøde i VOKS. 

 

d. Bestyrelsesmøde i oktober 
Det er besluttet at mødet bliver rykket til mandag den 24.10.2022. 

 

4. Orientering fra servicelederen 

Søren G orienterede om personalesituationen som nu er tilbage på fuld bemanding og med en harmonisk 

sammensætning i personalet. 

Der er modtaget en opsigelse fra en rengøringsmedarbejder til den 11.10.2022, Søren H og Søren G 

arbejder på at finde en erstatning. 

Der er til administrationen indkommet et tilbud om opsætning af en pakkeboks i Hedemarken, AB tager på 

næste møde stilling til om det ønskes at tage imod tilbuddet. Skal på som punkt til næste møde. 

 

5. Udvalg 
a. Festudvalg 

Det nedsatte kommissorium vil komme med en rapport til godkendelse på næste AB møde. 

b. HBU- Hedemarkens Boligsociale Udvalg 

Lone Kaas er på ferie i hele oktober, der er sørget for at bakke Louise op arbejdsmæssigt. 

Louise og Lone arbejder på at lave en ny hjemmeside. 

Der kører i øjeblikket et projekt via ABC i Hedemarken om at hjælpe unge mennesker til at søge om dansk 

statsborgerskab.  Projektet er for Hedemarkens beboere. 
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c. Lokaleudvalget 

Referat fra seneste møde i udvalget kommer til næste AB møde. 

Der er indkommet en ansøgning om nye borde i C-salen, udvalget kigger på ansøgning og vender tilbage til 

AB med en anbefaling. 

d. Følgegruppe Fysisk Helhedsplan 

Der er indkaldt til nyt møde den 06.10.2022. 

e. Kommunikationsudvalg 

Intet nyt 

f. Legepladsudvalget 

Søren G orienterede om diverse arbejder der er sat i gang efter det sidste møde i udvalget. 

g. Genbrugsplads/affald 

Intet nyt. 

h. råderetskatalog/beboerhåndbog 

Intet nyt 

i. Nabohjælp 

Intet nyt 

7. Bevillinger 
Stephane mangler at få sin gave, Søren G undersøger hvorfor. 

8. Spørgsmål til og fra bestyrelsen 
Ønske om etablering af bord/bænke sæt ved kiosken.  

Emnet blev diskuteret og kom til afstemning, det blev nedstemt med stemmerne 7-3. 

Legepladsudvalget kigger på om der mangler bænke ved legepladserne. 

Affald ved beboerhotellerne.  

Administrationen sørger for at der bliver ophængt regler for affaldshåndtering på værelserne. 

Diversitet til festarrangementer.  

Emnet skal på som punkt til næste AB møde 
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7. Eventuelt 
Rydning af campingpladsen og evt. udlægge den til alm. P-pladser. 

Emnet skal på som punkt til næste AB møde 

  

8. Lukket punkt (hvis aktuelt) 
Søren G orienterede 

 


