Referat af afdelingsbestyrelsesmøde d.08.11.2017 kl. 17.30
Fælleshuset i 34A

Deltagere: Qasir, Gertrud, Carlo, Peter, Jannie, Cannie, og Simon Bødker BO-Vest
Afbud: Lars
Dagsorden
1.
2.
3.
4.
5.

Valg af dirigent og referent
Godkendelse af dagsorden
Godkendelse af referat fra sidste møde
Nyt fra administrationen/opfølgning af punkter fra sidst
Budgetkontrol/aktionsliste/kopimaskine, projektor, gulv i gang i
Fælleshuset, adgangskoder til kældre i Blok A,B og C og vaskeri
6. Ny afdelingsleder
7. Kommende møder/ kurser/ arrangementer
8. Oprydning på kontoret i Fælleshuset
9. Møde med SocialRespons
10.Husstandsdomdeling
11.Nyt fra styregruppen og ABC
12.Post til/fra Bo-Vest
13.Nyt fra kassereren
14.Nyt fra udvalgene/aktiviteterne
15.Evt.
ad 1.

Qasir og Gertrud

ad 2.

Godkendt med tilføjelser til pkt. 5

ad 3.

Godkendt

ad 4.

De ønskede omkonteringer vedr. Ip-adresser er på plads og skulle
nu automatisk blive konteret rigtigt.

ad 5.

Budgetkontrol ok. Der er givet besked til skraldemændene om, at der
også er en affaldsø ved blok B, og det har hjulpet iflg. Peter.
Simon oplyser, at Bo-Vest har en aftale med Ricoh om 10% rabat.
Simon undersøger, om det er nødvendigt at købe ny kopimaskine nu og
om vi i givet kan nøjes med en billigere model end vi har fået tilbud på.
Simon skaffer priser på adgangskoder til kældrene i Blok A,B og C, samt
på udskiftning af kortlæseren på vaskeriet. Den er ustabil.
Lysfølere langs blok F tænder, når der kører biler forbi. Skal justeres.
Der ligger stadig reklamer og flyder i flere opgange. Simon sørger for
skrivelse fra Bo-Vest.
Der er indgået forlig vedr. ulovligt brug af madbilleder fra nettet.
Vi skal være opmærksomme på at angive kilde for fremtiden, eller helst
holde os til fotos, som er uden ophavsret (clipard).
Der bevilliges 5000,00 kr. til kabler, bærbar computer mm. som led i at
etablere trådløs forbindelse til projektoren i Fælleshuset. Det står Peter
for.
Ønske fra Ejendomskontoret om at få linoleum på gulvet i gangen, men
enighed om, at det vi foretrækker slibning og påføring af slidstærkt
skibslak. Simon undersøger pris.

ad 6.

Der er udvalgt 6 ansøgere til 1. samtale med Simon. HR deltager i 2-3
omgang, og vi deltager med 2 medlemmer sammen med repr. fra
Banehegnet samt repr. fra begge ejendomskontorer. Vi taler med 2
ansøgere. Ingen interne ansøgere.

ad 7.

Næste afd.best. møde d. 6.12. Afbud fra Carlo og Gertrud.
”Fællesspisningen” i mandags med kok udefra samt hjælp fra Marianne
Kruse og 2 juniorjournalister + Qasir og Gertrud gik rigtig fint. Der
indgik lidt undervisning om affaldssortering for de 10-12 tyrkiske

ad 8.

damer, som var mødt op.
Marianne aftalte med ”damerne”, at lave et nyt arrangement, hvor de
skulle lave maden. Mere om det, når det er på plads.
Gertrud aftaler med Marianne Kruse om fjernelse af materialer, som
tilhører hende eller ACA. Derefter fælles oprydning på kontoret.

ad 9.

Qasir og Gertrud har holdt møde med SocialRespons om det videre
forløb. Anne laver en artikel til Albertslund posten ang. renoveringen
og afstemningen. Anne følger op telefonisk torsdag ang. caféarrangement, hvor beboerne kan komme ned at se plancher og evt.
og tale med Giv.
Hjemmesiden skal rettes, så der står at antallet af lejligheder, der skal
nedlægges er 32 og ikke 26.

ad 10.

Jannie står fortsat for omdeling, men ved hasteomdeling træder Peter
og Cannie til.

ad 11.

Lisbeth er fratrådt sin stilling dags dato efter gensidig aftale med Trine.
En drøftelse af situationen og fremtidsudsigter.

ad 12.

Al elektronisk post rundsendt.

ad 13.

Bankbeholdning d.d. 8.968,54 kr. Kassebeholdning 1188,00 kr.

ad 14.

Julebanko d. 30.11. Der er 1000 kr. i kassen og vi bevilliger et ”lån” fra
konto 119 på 1000 kr. til indkøb af gevinster. Afd.best. giver kaffe og
småkager.

ad 15.

Gertrud taler med ejendomskontoret om overfyldte postkasser i
opgangene.
Ref. d. 9.11.17
Gertrud

