
 

 

Referat fra AB-møde 2. Maj 2011 
 
 
Til stede:   Anitta, Bitten, Bo, Johannes, Leif, Per og fra EK: Jan 
Afbud:  Ingen   
Uden afbud: Celal Wasim 
 
 

Dagsorden: 
1. Velkomst, valg af mødeleder og referent. 
2. Godkendelse af dagsorden.  
3. Godkendelse af forrige referat. 
4. Nyt til og fra Ejendomskontoret: 
5. Nyt til og fra Formanden. 
6. Regnskab. 
7. Indkomne forslag til beboermødet. 
8. Nyt til og fra udvalg. 
9. Aktionsliste. 
10. Evt. 
11. Godkendelse af dagens referat. 

 
 

Velkomst, valg af mødeleder og referent 
 
Bitten bød velkommen, Bitten blev valgt som mødeleder, Per blev valgt som 
referent 
 
Godkendelse af dagsorden.  
 
Der blev tilføjet et punkt 8a. vedr. katte problematik fra Ballerup Boligselskab 
og tilbud på vinduer på Engvadgård. 
Desuden blev det noteret at mødet var flyttet til Engvadgård. 
Dagsorden blev derefter godkendt.  
 
Godkendelse af forrige referat. 
 
Referatet blev gennemgået og efterfølgende godkendt. 
 
Nyt til og fra Ejendomskontoret: 
 
� Fra ejendomskontoret var det ikke de store informationer da der siden 

sidste møde har været afholdt ferie og Jan lige er kommet tilbage. 
 
� Til ejendomskontoret blev der fra bestyrelsen udtrykt tilfredshed med 

rundering som var god og godt forberedt. 
 
 
 
Nyt til og fra Formanden. 
 



 

 

� Formanden spurgte ind til om alle i AB modtog nyhedsbrev fra KAB, hvilke 
bestyrelsen kunne bekræfte. 

� Anvisningsaftalen med kommunen er rundsendt 
� Formanden har modtaget ”Årshjul for styringsdialog” fra kommunen som 

blev forvist AB. 
� KAB får besøg af socialministeren og Bitten deltager. 
� ERFA møde i Ballerup var godt og der var mange gode input som vi kan 

bruge. 
� Formand og næstformand har deltaget i fællesmøde ang. 

Ungdomspension. 
� Forslag fra Syd ang. Fremtidens samarbejde blev diskuteret, og 

muligheden for evt. at lave en fælles arbejdsgruppe blev nævnt. Vi blev 
dog enige om at afvente afdelingsmødet senere på måneden så vi kender 
sammensætningen af en evt. ny bestyrelse. 

� Revideret tal til ide-katalog blev efterspurgt, og de fremsendes til AB. 
� Klage over fraflytningssag blev diskuteret.  
 
Regnskab. 
 
� Regnskabet blev gennemgået, men det korte beboerregnskab blev 

efterspurgt så AB kunne gennemgå det som bliver sendt rundt til alle 
beboere. 

� Beboerregnskabet bliver rundsendt til AB og det bliver gennemgået på 
mødet den 11 maj.  

 
Indkomne forslag til beboermødet. 
 
Indkomne forslag blev gennemgået og der bliver udarbejdert indstillinger fra 
AB. 
 
Nyt til og fra udvalg. 
 
8. 
� MSU indsamler farligt affald søndag den 15 maj 
� Der har ikke været afholdt møder i Regnbuen og Fjernvarme. 
 
8a.  
� Håndtering af katte problemer i Ballerup boligselskab blev forevist og det 

blev diskuteret om det ville være noget som kunne bruges her hos os. 
� Tilbud ang. en  evt. udskiftning af vinduer i Engvadgård blev forelagt og 

diskuteret, der var enighed om at der skal indhentes yderligere tilbud. 
 
Aktionsliste. 
 
Årshjul for Avedøre nord er kommet på aktionslisten 
 
Evt. 
 
� Beretningen til afdelingsmødet blev kort vendt og der kom fra bestyrelsen 

mindre input som formanden tager med i betragtning. 



 

 

� Den 31-05-2011 er der repræsentantskabsmøde i Avedøre boligselskab. 
 
 
Godkendelse af dagens referat. 


