Afdelingsbestyrelsen
Afdeling 127, Runddelen I & II
www.afd127.dk

Referat af bestyrelsesmøde
25. februar 2015
Punkt

Emne

Ansvarlig

Deadline

RR

11/3

Tilstede: Mounir Sobhie (MS), Lissi Kjær (LK) & Ragavan Rudran (RR)
Fraværende med afbud: Sabah El Tawil (SET)
Fraværende uden afbud: Camilla Høgsberg (CH)
Gæster: Chefkonsulent Benny Birkholm fra Bolind.
Forkortelser: Karsten Rieck (KR)
1.

Valg af dirigent:

2.

Valg af referent: RR - referat offentliggøres senest 2 uger efter mødet.

3.

Møde med Benny Birkholm
Formålet med mødet var at give bestyrelsen indblik i projektet med
udskiftning af LED lys i kældre og opgange. Efter en gennemgang af de
fremsendte tilbud, blev det besluttet at lave en prøve i opgang Thorsgade
8C. RR kontakter EK herom. Benny sender tilbud på LED lys for følgende:




4.

Udendørs belysning
Belysning i beboerlokalet
Revideret tilbud i opgange og kældre

Opfølgning på igangværende sager og opfølgning på referat fra den
15/1-2015
a) Det blev besluttet, at der skal tages i mod nye beboere. LK
arbejder videre med en velkomstskrivelse. I skrivende stund er der
4 indflytninger på vej, heraf 1 intern indflytning.
b) Behandling af indkomne tilbud:
I.
Firmaet Sommerlund er valgt til at udføre maling af
vaskeriet. RR informerer KR.
c)

Beboerlokale: Der er ved at blive udarbejdet en inventarliste, som
skal kobles til lejekontrakten. Der er indkøbt/udskiftet service,
skåle, mv.

d) Gratis vinduespolering i opgangene fra Alliance - sættes i gang i
starten af marts. RR kontakter firmaet samt informer KR.
5.

Emner til behandling/efterretning/beslutning
a. Aktivitet fra bestyrelsesmedlemmerne: Bestyrelsesmedlemmerne
tilstræber at blive mere aktive. Herudover kommentere på udsendt
materiale/referater, der ønsker respons på. En funktionsdygtig
bestyrelse kræver at alle bidrager til bestyrelsesarbejdet.
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b.

Vagtordning: En beboerhenvendelse blev behandlet. Det vil koste
afdelingen ca. 204.000 kr. årligt, hvilket afdelingen ikke råd til,
taget vagtordnings effekt i betragtning. Afdelingen har fået opsat
videoovervågning, og forventer de vil hjælpe på problemerne.
Herudover påregnes der snart en bedre belysning.

c.

Alliance: Firmaet udfører generelt et godt stykke arbejde med
rengøring af trappeopgange og vaskeri, men det glipper til tider.
Firmaet inviteres til en rolig dialog med morgenkaffe.

d.

6.

Ansvarlig

Ordinært afdelingsmøde den 17/3-2015:
I.
Opgaver før og under afdelingsmødet blev gennemgået.
II.
Behandling af bestyrelsens forslag
III.
Fællesspisning inden mødet - et forslag fra Kasper fra
MimersKvarter. Bestyrelsen har ikke ressourcer/tid til at
planlægge og deltage i fællesspisning med beboerne, men
støtter gerne ideen økonomisk. RR informerer Kasper.

RR/LK

RR

e.

Overlevering af sager fra den fratrådte bestyrelse: RR arbejder
videre med fornyelse af legepladser. Der skal undersøges om
reklamefinansieret legepladser. Alternativt skal der undersøges om
det kan stilles som forslag på afdelingsmødet.

f.

Velkomst til nye beboere:
I.
Betty Kandindima - pr. 15/3 - Jagtvej 107C, 4. tv
II.
Mustafa og Perihan Celik (intern flytning) - pr. 1/3 Thorsgade 46D, 1. th.
III.
Mohammad Ali & Ramzan Kausar - pr. 1/4 - Thorsgade 42,
4. th.

g.

BL’s weekendkonference den 21/3 + 22/3: LK deltager

h.

Kursus hos BL - Standarder ved ind- og fraflytning den 17/4 +
18/4: LK deltager.

i.

”Biograf” for børn i beboerlokalet. Unge inviteres til en tur i
biografen. LK + MS arbejder videre med en nærmere dato.

LK/MS

j.

Beboer med loppemarked, hver lørdag, annoncering i området: LK
sender en brev beboeren med en henstilling om annoncering i
området samt unødvendig trafik ved vaskeriet.

LK

k.

Leje af beboerlokalet for bestyrelsen og suppleanter: Det er blevet
besluttet at bestyrelsen og suppleanter kan leje beboerlokalet
gratis to gange pr. kalenderår. Der skal dog betales depositum og
udfyldes en lejekontrakt.

l.

Husorden revideres for sproglige præciseringer.

LK

Kommende møder
Behandling af indkomne forslag: Onsdag den 4/3, kl. 18.00
Bestyrelsesmøde: Onsdag den 15/4-2015 kl. 18.00 med spisning.
Dagsorden sendes af Ragavan senest 7 dage før mødet i henhold til
bestyrelsens forretningsorden. Emner der ønsker behandles, sendes til
Ragavan via mail/sms senest 14 dage før mødet.

7.

Deadline

Eventuelt: Ingen punkter

Side 2 af 2 sider

RR

7/4

