Referat af afdelingsbestyrelsesmøde d.07.06.2017 kl. 17.30
Fælleshuset i 34A
Afbud til mødet til Qasir og til spisning meldes til Lars
Deltagere: Qasir, Gertrud, Carlo, Peter og Steen BJ
Afbud: Jannie
Dagsorden
1. Valg af dirigent og referent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Godkendelse af referat fra sidste møde
4. Præsentationsrunden og konstituering
5. Nyt fra administrationen/opfølgning af punkter fra sidst/markvandring
5a PC/kopimaskine
5b Fremleje
6. Budgetkontrol/aktionsliste
7. Referat af områdevandring
8. Kommende møder/ kurser/ arrangementer
9. Kulturfest
10. Sidste nyt om renoveringen
11.Nyt fra styregruppen og ABC
12.Post til/fra Bo-Vest
13.Nyt fra kassereren
14.Nyt fra udvalgene/aktiviteterne/lysambassadør
15.Evt.

Ad 1

Qasir og Gertrud

Ad 2

Dagsordenen godkendt

Ad 3

Referat godkendt

Ad 4

Den blå hane indvies d. 21.6.kl. 10.15. Eleverne, Borgmesteren, AP
og andre interesserede deltager iflg. Kirsten Schneider.
Anne Sofie viser film, som er klippet sammen af billeder, som børnene
fotograferet ved Kulturfesten.
Styregruppen har besluttet at trakterer børnene med sodavand mm.
Den sygemeldte elev starter i driften d. 19.6. og slutter d. 8.9.
Steen har sendt brev til en husstand i Sletteland og bedt dem om at
ophøre med at bruge Bloklands affaldsøer.
Ingen reaktion, men så vidt vides, har brevet virket.
Vi besluttede at ansætte ny rengøringsmand til Fælleshuset pr. 1.7.
Tagrenderne på blok F renses, men mågerederne røres ikke, da oliering
af æggene er i gang.
Steen indhenter pris på 2 nye overvågningskameraer til opsætning på
den store p-plads.
Byggeriet på volden bliver for dyrt at reparere, så det fjernes snarest.
Der er ved at blive lagt fliser omkring stenovnen som forberedelse til
opsætning af afskærmning. Carlo kontakter driften ang. mulighed for
overdækning. Steen undersøger priser for afsætningsplads. Max 5000 kr.
Carlo undersøger pris på træbænke fra Bauhaus til opsætning ved
Fælleshuset.
Gertrud taler med driften om plantning af pil foran Fælleshuset.
Flise ved gavlen af blok F ved Sletteland er repareret.
Peter efterlyser opstramning af hegn om boldbanen, så lydene fra
boldspil dæmpes.
Foreslår også smøring af indgangsdørene til lejlighederne ved fraflytning,
samt rensning at postkasselåger.

Ad 5

Der har været problemer med støjende unge i sene aftentimer.
For at imødegå optrapning, har der været afholdt møde med politiet,
som mødte op med 4 mand og løfter om jævnlig patruljering både i
dag og aftentimer. Der er efterfølgende udsendt en skrivelse til samtlige
beboere med oplysninger om, hvordan man skal forholde sig, hvis man
føler sig generet eller utryg over de unges adfærd.

Opfølgende møde med politiet om 14 dage.
Lars spørger sin ekskæreste, om hun vil oversætte skrivelsen til kurdisk.
Ad 6

Enighed om, at områdevandringen ikke var en succes. Den evalueres
på mødet med DKE og medlemmer af styregruppen d. 13.6.

Ad 7

Refusion for sygemeldt elev er flyttet fra konto 119 til konto 114.
Udgift for faste ip-adresser flyttes til EDB-udstyr.
Intet nyt på aktionslisten.

Ad 8

Møderne med de 32 husstande, hvis lejligheder bliver fjernet pga.
de planlagte gennemskæringer, var velbesøgte og forløb i det store og
hele godt. Dog opstod der for megen ventetid på det møde, hvor der var
tolkning. Efterfølgende har Anne Sofie og Anders - 12byer - lavet videoer
med Giv, som besvarer alle de gængse spørgsmål vedr. genhusning og
flytning. Meget instruktiv. Videoen ligger på byggesagens hjemmeside.
Stor frustration over at få at vide af Bo-Vest, at Thomas Helsted ikke
længere skal stå for vores Helhedsplan. Vi har været utroligt glade for
samarbejdet og for hans store indsats for at bringe nytænkning ind i
Helhedsplanen. Vi afventer besked om, hvem der skal overtage efter
Thomas.

Ad 9

Bo-Vest konference d. 16. og 17 september. Gertrud deltager.
Beboermøde d. 20.9. Steen sørger for referent, Qasir og Gertrud spørger
om Astrid vil være dirigent.

Ad 10

Lang diskussion om effektiv drift. Enighed om at vi holder fast ved vores
nuværende ordning, og at vi først kan tage stilling til ændringer, når
Helhedsplanen er iværksat.
Solhusene har opsagt deres samarbejdsaftale pr. 1.7.18. Som aftalt
sender vi forslag om at holde fællesmøde med Solhusene og Banehegnet
d. 2.8. eller d. 9.8.

Ad 11

Kulturfesten forløb i det store og hele efter planen og var vellykket.
Maden var fin, men der var for meget af den, og der var også for mange
drikkevarer, men ellers stor ros til arrangørerne. Planer om at holde en
spiseaften med de frivillige og spise ”rester”.

Ad 12

Lisbeth, Qasir, Carlo og Gertrud planlægger ressourcefesten d. 3.9.

Ad 13

Det fælles styregruppemøde forløb godt. Spændende at høre, hvordan
de andre styregrupper fungerer. Blokland fik bevilliget 15000 kr. til
indkøb af borde/bænke.
Enighed om, at vi dropper ansøgning til Friluftsrådet, da vi ikke mener,
ansøgningen kan kvalificeres uden Thomas.

Ad 14

Elektronisk post videresendt

Ad 15

Cannie fremlagde regnskab.

Ad 16

Gertrud kontakter Marianne K. for at komme i gang med
affaldskampagne. Qasir og Gertrud går på indflytterbesøg.

Qasir og Carlo sørger for mad til næste møde.

Referent Gertrud
d.8.6.17

