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Dagsorden til Afdelingsbestyrelsesmøde 

Mandag den 24. oktober 2022 kl. 18:00 
Hedemarksvej 10, Festsalen, 2620 Albertslund  

 
Inviterede: René Løfqvist, Charlotte Andersen, Irene Kann, Millie Jensen,  
Christina Madsen, Mohamed Moumou, Stiig Schønveller, Stig Larsen, Natascha 
Sønderskov, Jørn Ipsen, Stella Andersen, Stephane Kristiansen, Søren Glad (AKB) 
& Søren Holm (KAB) 
 
Dagsorden: 
 
1. 18.00-18.10 Godkendelse af dagsorden  
2. 18:10-18:25 Orientering fra formanden  

a) Mundtligt referat fra bestyrelsesmødet i VOKS – planter med omtanke. 
b) Til beslutning: valg af repræsentant fra Hedemarken til bestyrelsen i VOKS. 
c) Informationsmøder om helhedsplanen.  
d) Ekstraordinært afdelingsmøde. 
e) Beboerhenvendelse angående tillæg/rettelse til referatet d. 15. maj 2022. 

 
3. 18:25-18.40 Orientering fra kundechef/servicelederen  

a) Til beslutning: opsætning af pakkeboks i Hedemarken (punkt fra sidste AB møde 
d. 19/9-2022) 

 
18.40-18:55 Pause   
 

4. 18.55-20.00 Udvalg /max 10 minutter pr. udvalg   
a) Festudvalg 

i) Til orientering: referat fra Festudvalget  
ii) Til godkendelse: kommissorium for Festudvalget  

b) HBU – Hedemarkens Boligsociale Udvalg 
i) Til orientering: mødet om dansk statsborgerskab for unge  
ii) Til orientering: igangværende valgarrangement  

c) Lokaleudvalget  
d) Følgegruppe Fysisk Helhedsplan  
e) Kommunikationsudvalg 
f) Legepladsudvalg 
g) Genbrugsplads/affald  
h) Parkeringsudvalg  
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20:00-20:10 Pause  
 
5. 20:10-20:20 Bevillinger  

 
6. 20:20-20:55 Spørgsmål til og fra bestyrelsen 

a) Til drøftelse: Diversitet til festarrangementerne (punkt fra sidste AB 
møde d. 19/9-2022) 

b) Til drøftelse: Rydning af campingpladsen og evt. udlægge den til 
almindelige p-pladser (punkt fra sidste AB møde d. 19/9-2022) 

c) Til drøftelse: Beboerrepræsentanterne i AB-udvalg og deres rolle i AB 
møder – hvad kan vi gøre, så de føler sig inkluderet og ikke 
ekskluderet i udvalgene og i de beslutninger, der tages? (Natascha) 

d) Spørgsmål til ansøgningen om nye borde i C-salen, hvornår kan der 
forventes en afgørelse? (Fællesspisning og Banko) 
 

7. 20:55-21:00 Eventuelt  
 
8. Lukket punkt 

Hvis der noget som ønskes behandlet som lukket punkt, meldes det ind 
ved mødets start. 

 
 
Hvis pkt. 1 – 2 eller pkt. 3 / a til h tager længere tid end planlagt, afkortes 
pausetiden tilsvarende. Hvis punkterne stadigvæk ikke kan overholdes til kl. 
18.55 (pkt. 1 – 2) eller kl. 20.10 (pkt. 3/ a til h), springes der videre til næste 
punkt på dagsorden, og punktet tages på næste møde.  
 
  


