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Referat af afdelingsbestyrelsesmøde torsdag den 4. juni 2012 
 
Til stede:  Bitten, Celal, Per J., Jørgen, Per S., Johannes og Jan 
Afbud fra:  Salih og Mogens 
Fraværende: Ditte 
 
 
                            Dagsorden: 
 

1. Velkomst, valg af mødeleder. 
2. Valg af referent. 
3. Godkendelse af dagsorden.  
4. Godkendelse af forrige referat. 
5. Evaluering af beboermøde (29. maj 2012). 

     5.a AB konstituering  
     5.b Budget 2013  

6. Nyt til og fra Ejendomskontoret. 
7. Nyt til og fra formanden. 
8. Nedsættelse af div. udvalg. 
9. Markvandring. 
10. Nyt til og fra udvalg.                                  
11. Aktionsliste. 
12. Evt. 

 
 
 

1. Bitten bød velkommen og Jørgen blev valgt til dirigent. 
2. Da ikke andre ønskede rollen som referent påtog Jan sig denne opgave. 
3. Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af punkterne 5a og 5b. 
4. Referatet blev godkendt og de kommende arbejder som finansieres af henlagte midler 

tager bestyrelsen stilling til på et senere møde. 
5. Der var enighed om at vi havde et godt møde, med en god stemning, men desværre 

meget få fremmødte beboere.  
Proceduren og udformning af stemmesedlerne gennemgås inden næste møde i 
september. 
Vi drøftede det udleverede beboermateriale og det faktum at ingen havde afhentet det 
udvidede regnskab, som jo blev brugt ved præsentationen af regnskabet. 
 

5. a) Afdelingsbestyrelsen ønskede ingen ændringer til konstitueringen som fandt sted 
umiddelbart efter afdelingsmødet den 29. maj.  

 
Herefter fulgte en drøftelse af hvad rollerne som hhv. formand, næstformand og 
sekretær indeholdt samt forventninger til disse. 
Følgende meldte som kommende referenter: Per J. blev valgt som fast referent, Jørgen 
og Bitten blev valgt som suppleanter. 
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5. b) I forbindelse med udarbejdelse af budget for 2013 oplyste Jan af hensyn til det videre 
arbejde i KAB at vi skal være færdig med vores input i indeværende måned.  Således 
efterspørges AB’s input til budget., dette arbejde fortsættes i økonomiudvalget. 

 
Herefter drøftede vi en mulig opdeling i f.eks. 3 kasser: drift, vedligehold og fornyelser, 
for derved at synliggøre en kommende prioritering. 
 
I forbindelse med en mulig prioritering kunne en førsteprioritet udtrykkes som 
forsyningssikkerhed: indeholdende vand og varme, CTS, boilerrum (varmecentraler), 
vaskerierne herunder betalingssystem samt fliser og vejbelægning (som er 
udskiftningsmodne og således for at forhindre faldskader). 
 
Økonomiudvalget mødes på EK: 12. juni kl. 16.00  
 

6. Jan informerede om følgende: 
Drøftelse af ansættelse af en ejendomsserviceteknikerelev, ansættelsespapir skal være 
på plads indeværende år for at ansættelsen kan ske med løntilskud. Det videre arbejde 
tages med over i økonomiudvalget. 
 
Der annonceres efter en servicemedarbejder til materielgården, ansøgningsfristen er 
den 12. juni, indtil nu har vi modtaget 120 ansøgninger. 
 
Ejendomskontoret afholder internt seminar, onsdag den 6. juni samt onsdag den 20. 
juni. Begge dage lukkes kontoret efter kl. 10.00 efter endt ekspedition og telefontid og vil 
således ikke have åben i tidsrummet 16.00  – 18.00 disse to dage. 
 
Kontraktarbejdet med Regnbuen fortsætter, i den forbindelse gøres opmærksom på at 
jeg bruger en større del af min tid på dette arbejde. 
 
Kort orientering om møder med Hvidovre Kommune. 
 
Ledige boliger, pr. 25. maj 17 familieboliger og 10 hybler. (5 boliger i tilbud i KAB). 
 
Beslutning: 
Evt. forsættelse af nuværende vagtordning skal besluttes inden den 20. juni af hensyn til 
vagtselskabets ferie- og vagtplanlægningen. 
En enig afdelingsbestyrelse mente  den nuværende ordning medvirkede til øget tryghed 
i afdelingen og forlængede ordningen frem til afgørelse fra LBF vedr. vores helhedsplan 
måtte forelægge.    
 

 

7. Bitten orienterede om diverse kursusmateriale, afholdelse af kurset ’Ny i 
afdelingsbestyrelsen’, juletræsfesten den 1. dec. på Avedøre Bibliotek.  
 
Vi drøftede beboerservice i lejemålet og den tilhørende forretningsgang mht. bookning / 
reservation af tid. 
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Orienterede om en indkommet klage som vi behandlede.  
8. Udvalg og dets medlemmer: 

 
Økonomiudvalget: Bitten, Per J., Per S. 
Regnbuen: Salih 
MSU: Celal 
De 3 afdelinger: Per S. og Ditte spørges ved førstkommende lejlighed 
IT / TV udvalg: Mogens og Jørgen (og mulige interesserede beboere uden for 
afdelingsbestyrelsen). 
 
Herefter fulgte en debat omkring paraboler og deres placering.   

9. Finder sted 11. juni kl. 1700, vi mødes ved Bymuren 2 
10. Celal orienterede fra MSU (se evt. MSU referat på hjemmesiden) 

Johannes orienterede om møde i fjernvarme selskabet. 
11. Listen gennemgået og opdateret. 
12. Et par punkter drøftet under eventuelt. 

 
Mødet sluttede kl. 22.30 
 

 
 
 
JP 04-06-2012 
 


