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Bestyrelsesmøde AAB 33 – 25.06.18 kl. 17.00 
Deltagere: Mette, Eva, Christina, Slavko, Annette + Henrik, ledende ejendomsfunktionær 
Afbud: Hanne, Per 
D=Diskussion O=Orientering B=Beslutning 
 
Emne Type Tid Beslutninger / referat 
1. Velkomst     
2. Godkendelse af dagsorden B  Godkendt  

Fremover forsøger vi os med orienteringspunkt fra 
klubber.  

3. Godkendelse af referat fra 
sidste bestyrelsesmøde 

B  Godkendt 

4. Status fra 
ejendomskontoret (v. Henrik)  

O 15 Tryghed i afdelingen:  
Bedre dialog og samarbejde med politiet.  
Vi afventer politiets input omkring skilte til ’privat 
område’.   
Mette videresender mail fra Henrik omkring møde 
med politiet. 
 
Småreperationer af boldbur: Opfølgning efter 
sommeren   

5. Nedsættelse af 
arbejdsgruppe for 
Helhedsløsning for gården v. 
Blok 9 
Mette har lavet udkast til 
kommissorium for 
arbejdsgruppe der beskriver 
formål, mandat, medlemmer, 
tidsplan mm. Skal diskuteres og 
formelt besluttes af bestyrelsen. 

B 15 Kommissorium:  
Rettelser til kommissorium: Skæres ind til ’mandat’, 
’formål’ og ’medlemmer’.  
’Tidsplan’ laves i arbejdsgruppen. 
 ’Baggrund’ kan rykkes som bilag.  
Tilføjelser til medlemmer: Eva vil gerne være med – 
Eva hører Hanne ad om hun også vil være med.   
 
Bemærkninger: Forudgående drøftelser omkring 
arbejdsgruppen og fondsansøgninger anses ikke 
som tabt arbejde.  
Hanne ønsker at forudgående misforståelser og 
manglende orientering bliver nævnt i formandens 
årsberetning på kommende beboermøde. 
 
Beslutning:  
Vi har formelt nedsat arbejdsgruppen, der kan 
arbejde inden for kommissoriets formulering.  
Kommissoriet godkendes med ovenstående 
tilrettelser, og beskriver formål, mandat, 
medlemmer.  
Enstemmigt vedtaget. 
 

6. Godkendelse af fældning af 
to træer  
Ejendomskontoret ønsker 
tilladelse til at to træer i afdeling 
kan fældes.  

B  Godkendt  
Bemærkninger:  
Fældede træer skal erstattes af nye træer. 
Bestyrelsen vil fortsat gerne holdes orienteret 
omkring fældning af træer samt begrundelser.  
 
DV-plan ’18:  
Forslag om fældning af træer 
samt etablering af nye træer skal på DV-plan ’18 + 
etablering på ’19. 
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7. Planlægning af 
afdelingsmøde d. 12. 
september 2018 
Mette har lavet udkast til første 
indkaldelse (vedhæftet i mail) 
 
Vigtige datoer: 

• 22/8: Første indkaldelse 
udsendes (senest) 

• 29/8: Frist for forslag til 
dagsorden 

• 5/9: Endelig dagsorden 
udsendes 

B 30 Første indkaldelse: 
Skabelon til beboerforslag indsættes på bagsiden + 
skabelonen skal også lægges på hjemmesiden 
Indkaldelsen kan udsendes i denne uge.  
Mette retter udkast til første indkaldelse og sender 
det til kontoret, som omdeler det. 
 
Endelig indkaldelse:  
 
På valg:  
Hanne  
Slavko 
Annette  
Christina (sup)  
Eva (sup) 
 
Sted for mødet: Mulighed for at låne lokaler på 
Tagensbo Skole. Annette undersøger muligheden, 
samt om der er handicapvenlig adgang.  
Tagensbo Kirke er godt alternativ 
 
Overvejelser: Hvordan kan vi gøre det mere 
attraktivt at komme til beboermødet? Mad, 
underholdning eller andet. Drøftes på næste 
bestyrelsesmøde. 
 
Foreløbige forslag  

• Opdatering af husorden (Eva) 
Specificering af haver, gennemlæsning for 
Afdeling 33 mm. Mette sender husorden 
som wordfil til Eva.  

• Vaskerier (Annette)  
Annette rykker drift/Claus for input til forslag 

• Helhedsløsning for gården v. blok 9 
(arbejdsgruppe)  

• Renovering af boldbane (Slavko)   
Slavko skaffer overslag på økonomi. På 
næste bestyrelsesmøde beslutter vi om 
forslaget skal høre under Minihelhedsplan 
eller som selvstændigt projekt  

 
• Poster til DV-plan ’19  

- Udskifting til LED af belysning i lofter og kældre + 
opgangsdører LED  
- Etablering af nye træer  
- Nye overvågningskameraer 
- Beboerlokale 300.000 
- Molokker - Bud fra Henrik/Claus 
- Sociale arrangementer (20.000) 
- Jubilæum (30.000) 
- Dørtelefoner (Claus/Alex) 
- Vaskerier (Henrik/Claus) 
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Tilføjelser til DV-planen skal koordineres med 
Claus.  
 
Tidsplan:  
På næste bestyrelsesmøde d. 7. august har alle 
ansvarlige sørget for udkast og materiale til 
forslagene. Sendes forud for mødet til Mette, så det 
kommer med i dagsorden (dvs. senest d. 1. august) 
 

8. Status på minihelhedsplan 
Vi har modtaget tidsplan fra Alex 
– hvad skal ske herfra?  

O 5 Mette retter henvendelse til Alex. Bestyrelsen 
efterspørger tidsplan, der giver mening.  

9.  
Planlægning af sommerfest 
25. august 

D 15  Aflyses.   
Idéer til næste år (Eva sender Hannes idéer til 
Mette) 

10. Godkendelse af 
Nyhedsbrev til beboere 
Mette har udsendt udkast. 

  Evt. tilføje mulighed for minigolf.  
  

Næste møde    Næste møde igen tirsdag d. 7. august kl. 18.  
Kontortjans:  
 

 


