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Bestyrelsesmøde AAB 33 – 03.04.18 kl. 17.00 
Deltagere: Hanne, Annette, Eva, Christina, Mette  
Afbud: Per, Slavko  
D=Diskussion O=Orientering B=Beslutning 
 
Emne Type Tid Beslutninger / referat 
17.00-18.15 Del 1 - Bestyrelsesmøde  
18.15-18.45 Orientering fra 
ejendomskontoret 
18.45-19.15 Spisning 
19.15-20.30 Del 2 - Besøg af Bent fra puls 

   

Del 1 
1. Velkomst og valg af tidsstyrer   Referat: Mette 
2. Godkendelse af dagsorden B  Godkendt  
3. Godkendelse af referat fra sidste 
bestyrelsesmøde 

B  Godkendt  

4. Status 
a) Opdatering af husorden (Annette) 
b) Referat af ekstraordinært beboermøde 6. 
december (Hanne) 

B 5 a) Mette gensender husorden til 
Annette og Annette skaffer 
dagsorden fra ordinære 
beboermøde september 2017.  

b) Hanne udarbejder referat 
hurtigst muligt 

5. Bestyrelsescafé? 
Skal vi forsøge os med mere udadvendt 
bestyrelsescafé før hvert bestyrelsesmøde. Fx 
mødes 16.30 og lave kaffe og sætte 
småkager på bordet. Kræver at mindst to 
bestyrelsesmedlemmer deltager hver gang.  

B 15 Vi tester det over forår sommer og 
evaluerer på det 
Første gang tirsdag d. 8. maj med 
Mette og Eva 

6. Orienteringsbrev til beboere?  
Skal vi udsende et brev til beboere om a la 
”Nyt fra afdelingen”? Lidt om de sociale 
klubber osv. 

 15 - Fællesspisning hver torsdag fra 
17 
- Hyggeklub hver fredag i 
beboerlokalet  
- Dart hver tirsdag kl. 19 i 
klublokalet under 
ejendomskontoret (i 
sommerhalvåret er det petanque i 
stedet)  
- Billard onsdag kl. 19  
- Banko hver anden søndag  
- Byhave i sommerhalvåret 
 
Status på projekter 
Opslag om Fædreprojekt PULS 
 
Mette laver et oplæg til 
orienteringsbrev  

7. Retningslinjer opslag i opgange 
 

 10 Beslutning:  
Alle beboere må efter aftale med 
ejendomskontoret opsætte sedler i 
opgange omkring sociale åbne 
arrangementer, som henvender sig 
til afdelingens beboere. Tid og sted 
skal fremgå tydeligt.  
Arrangør skal selv omdele og 
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opsætte invitationerne. 
 
Print:  
Private åbne arrangementer står 
selv for omkostninger i forbindelse 
med print.  
Print af invitationer til 
arrangementer i forbindelse med 
AAB33s officielle klubaktiviteter 
dækkes af afdelingen.  
 

8. Serviceaftale 
Skal revideres til maj. Skal vi ændre noget? 

 10 Vi sætter gennemgang af 
serviceaftale på til næste møde.  

9. Eventuelt  O 5  
 

7. Næste møde  
Dato: Tirsdag d. 8. maj kl. 18-20.30 
Ansvarlig for træffetid 17-18: Eva + Mette 

 

D  OBS mødet rykkes til 8. Maj, da 
ejendomskontoret er i fælledparken 
d. 1. Maj. 
Tirsdag d. 8. maj kl. 18-20.30 
Eva + Mette 17-18  
 
 

8. Status fra ejendomskontoret 
- Køkkenfirma Nettoline har trukket sig 

O 30 - Dørprojekt: 
Kommunikation fra dørfirma 
halter.  
Navneskilte til døre er 
på vej fra fabrikken 
Mange opgange mangler 
stadig at blive malet. Henrik 
rykker fortsat for det.  

- Kaffemaskine i 
beboerlokalet, Henrik 
bestiller ny. 

- Problemer i kælderen i blok 
9. Ny dør på vej.  

- Hegn: Mangler stadig 
brikinstallation. Hvem i 
afdelingen have adgang 
med brik? Punkt til næste 
møde.  

- Problemer med duer.  
Fremtid: Høflig skrivelse om 
paraboler, markiser.  

Del 2 
Besøg fra Bent Haagesen fra PULS 
 
Mail: BHA@aab.dk    
Tlf: 40217381 

 90 Bent er ansat i Puls de næste 3,5 
år og skal arbejde med fædre.  
Torsdag 16-18 er der aktiviteter på 
plænen i samarbejde med en af 
klubberne.  
Mest fokus på dem på 10-18 år. 
I første omgang at få fat i 3-4 fædre 
– og at det med tiden kan sprede 
sig og samle flere fædre.  
Aktiviteter: Champions League og 



Bestyrelsesmøde AAB 33		 	

	 3 

mad - til at begynde med uden 
børn. På sigt udvide med andre 
aktiviteter, hvor der også kan være 
børn med.  
Erfaringer: Fædreprojekt på 
Amager over 4 år, hvor fædrene 
har fået et uddannelsesforløb på 9 
måneder hvor de blev klædt på 
med opsøgende arbejde.  
Målsætning for i år: at være i 
kontakt med 10 fra vores område 
hvor ca. 4 er gengangere. 
Bent vil gerne have 
kontaktoplysninger på relevante 
deltagere - samt inviteres til sociale 
arrangementer – og gerne i god tid. 
Praktisk: Mulighed for at låne 
beboerlokalet om onsdagen.  
- hvordan gøres det muligt at se 
fodbold mm. I beboerlokalet? 
 

Vigtige datoer:  
9. april: Opfølgning på Docunote-kursus  
12.april : Årsmøde for parlamentariske afdelinger (husk tilmelding) 
 

 


