Referat af afdelingsbestyrelsesmøde d.07.11.2018 kl. 17.30
Fælleshuset i 34A
Deltagere: Qasir, Gertrud, Carlo, Peter, Cannie, Per og Carsten
Afbud: Ümran

Dagsorden
1. Valg af dirigent og referent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Godkendelse af referat fra sidste møde
4. Nyt fra administrationen/opfølgning af punkter fra sidst
5. Budgetkontrol/aktionsliste
6. Hundeskilte
7. Status på hjemmeside/beboerTV/Facebook
8. Kommende møder/ kurser/ arrangementer
9. Nyt fra styregruppen og ABC
10.Nyt fra udvalgene/aktiviteterne/grønt udvalg/opgavefordeling
11.Nyt fra kassereren
12. Evt.

ad 1 Qasir og Gertrud
ad 2 Godkendt med ændringer og tilføjelser
ad 3 Godkendt
ad 4 og 5 Kommentarer fra Carsten:
1.
I-syn er sat på stand-by. Data/priser overførsler mangler. (Haunstofte valgt som
afd. maler).
2.
Up-date på vaskeri:
Indkøbskonsulent er rykket for materiale og jeg forventer nyt her i november
måned.
3.
Hanen er fjernet af kommunen og bortkørt, nu mangler retablering af plæne.
Kommunen står for opgaven.
4.
Ønske fra driften om opdatering af kameraer.
Billederne er utydelige og kan ikke gengive nummerplader og personer
ordentlig.
Politiet kan ikke bruge video til sagsbehandling.
Vi har ikke afsat midler til ændring af kameraopsætning i 2018-19.
Men vil forslå at udgift på kamera til nummerpladegengivelse og kamera ved
58/kontoret
findes i nuværende eller næste års økonomi.
Udskiftning af andre kameraer budgetteres i dv planen for. 20-21 set ift.
helhedsplan. Måske senere. (se omdelte tilbud)
Budget kontrol:
Afdelingen stadig har en god økonomi.
Tilbageholdelse på kt. 116, som har et væsentligt overskud set på året.
Carsten kan ikke give afvige forklaringer grundet fejl i intranet+
Simon Bødker er på sagen.
Aktionsliste: Se omdelte ark.
Carsten undersøger pris for optælling og rengøring af komfurer i Fælleshuset
Peter efterlyser fjernelse af spindelvæv i opgangene
ad 6 Carlo sørger for bestilling og opsætning af skilte med ”hunde i snor”
ad 7 Hjemmesiden er nu aktiveret, men der er stadig skønhedsfejl, som

skal rettes. Carlo og Qasir arbejder på sagen. De er også i gang med at få
beboerTV op at køre. Her bliver der brug for yderligere ca. 5000,00 kr.,
som blev bevilliget. Carsten undersøger, om vi kan få nedslag på de første
5000, 00 kr. hos DKTV. Ejendomskontoret og Ingrid vil gerne have
adgang til både hjemmeside og beboerTV.
Der husstandsomdeles skrivelse, når det hele kører.
Facebook lukkes. For få beboere som brugere og for megen brok.
ad 8 Afd.best.møde d. 5.12.
Workshop om Helhedsplan d. 12.12.
Ølsmagning d. 3.12 – juleøl
ad 9 Beboerfortællinger i posterformat opsættes på Fælleshusets sorte væg
ud mod Sletteland. Ingrid undersøger, om der kan findes penge til det.
Ingrid og Gertrud udarbejder nyt materiale til brug ved indflytterbesøg.
Blokartisterne skal på skift hjælpe ved Fællesspisningerne.
Skriftligt referat følger.
ad 10 Carlo foreslog, at vi bruger de penge, som er afsat til f. eks. sommerfest
til flere mindre arrangementer, f.eks. med indslag om Helhedsplanen,
som ikke er deciderede infomøder. Overvejende positiv tilkendegivelser
for forslaget, men vi tænker over det, in den der tages beslutning.
Carlo har aftalt med Lars, grafiker ansat i ABC, at han laver forslag til
øletiketter.
Det går fint med madaffaldssorteringen. Ingrid, Gertrud og ACA holder
evalueringsmøde d. 14.11.
Gertrud står for trykning af skrivelser, der skal husstandsomdeles, og
Peter organiserer omdeling.
Cannie sørger for vasketøj fra Fælleshuset
ad 11 Kvartalsrapport indsendt.
ad 12 Intet
Referat d. 8.11.18
Gertrud
Cannie og Gertrud står for forplejning til næste møde.

