Referat af konstituerende bestyrelsesmøde
25. marts 2013
Afdeling 127
Runddelen I & II

Til stede: Michael Larsen (ML), Inemette Frandsen (IF), Mounir Sobhie (MS), Ibrahim Sobhie (IS), Mark Filbert (MF),
Birgit Viola Albrechtsen (BVA) og Ragavan Rudran (RR).

Punkt
1.

2.

Emne
Valg af referent og ordstyrer
Ragavan meldte sig selv som referent, og Ine Mette meldte sig selv
som ordstyrer.
Uddeling af roller - herunder formandsvalg
Formand: Ragavan blev valgt som formand.
Bestyrelsesmedlem & Kasserer: Ibrahim står for administration af
udlejning af beboerlokale, jf. dog punkt 4g.
Bestyrelsesmedlem: Mounir står for arbejde med børn og unge
herunder lektiecafe.
Bestyrelsesmedlem: Inemette
Bestyrelsesmedlem: Michael tager sig af vinduessagen, samt det
generelle vedligehold og føre tilsyn med håndværkerregningerne. ML
udarbejder etstimat over vinduessagen, og i den forbindelse anmoder
bestyrelsen om aktindsigt i alle relavante papirer herunder kvalitets
sikringsmapperne og byggereferaterne.
Suppleant: Birgit (sammen med Ragavan) vil prøve at etablere et
gårdlaug i de tre gårde.
Suppleant: Mark

3.

Valg af konstitueringform (hvem sidder 1 og 2 år)
Ragavan på valg i 2015.
Michael på valg i 2014.
Ibrahim på valg i 2014.
Inemette på valg i 2015.
Mounir på valg i 2015.
Mark på valg i 2015.
Birgit på valg i 2014.
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Punkt
4.

5.

Emne
Uddelegerede arbejdsopgaver
a. Aftale møde med Karsten Rieck & Carsten Klausen, herunder
overdragelsesforretning med den gamle bestyrelse, nøgler,
beboerlokale, mv. RR, IF og IS skal med til mødet.

Ansvarlig

Deadline

Ragavan aftaler en
tid.

ASAP

b.

Efter overtagelsesforretning skal der evt. oprettes en
foreningskonto i Nordea.

RR & IS

c.

Lave en hjemmeside www.afd127.dk. RR køber domænet, og
designer en website, som skal bruges til kommunikere ud til
beboerne om hvad der foregår i afdelingen.

RR

d.

Adresseliste til LLO, alle sender en mail til RR med navn, adresse
og mobilnr. Michael sender listen til LLO

Alle/Michael

e.

IF laver et udkast til en plan for kontorvagt.

IF

2/4

f.

Kontakt virkariende sekretariatsleder Kasper Sorgenfrei. De
boligsociale medarbejder skal ikke længere kontakte ML. De skal
tage kontakt til RR.

RR

2/4

g.

Udlejning af beboerlokale uddelegeres til Vibo.

Jf. dog punkt 4a

h.

Næste møde er mandag den 15/4-2013 kl. 19.00

Evt.
Ingen punkter.

Side 2 af 2 sider

Udført

