Referat af Bestyrelsesmøde
tirsdag d. 9 januar 2018.
Tilstede fra bestyrelsen:
Klaus Linder
Leon Nyberg
Hanne Schimmell
Thomas Nielsen
Jørgen Blond
Ewa Pansonius (Fasanhaven) AFBUD
Bjarne Sørensen Referent.
Jeannie Praegel
Maria-Theresa Vestergaard
Emina Dutasta
Tilstede fra FFB:
Gert Jørgensen
Boligsociale medarbejdere:
Tinna Ólafsdottir AFBUD

Dagsorden:
1. Valg af ordstyrer.
2. Godkendelse af referat fra sidste møde.
3. Nyt fra de boligsociale.
4. Nyt fra formanden.
5. Nyt fra ejendomskontoret.
6. Nyt fra udvalgene.
7. Oversættelse til alternative sprog
8. Beboerhenvendelser.
9. Næste møde.
10. Eventuelt.

KALENDER 2018
Tirsdag d. 23 jan kl. 08.30 Seminar.
Onsdag d. 07 feb kl. 17.00 Møde i FFB om driftsfællesskab.
Søndag d. 11 feb kl. ??.?? Fastelavn
Tirsdag d. 13 feb kl. 18.00 AB møde

1. Ordstyrer.
Hanne styrede mødet.
2. Referat.
Referatet blev godkendt uden kommentar.
3. Nyt fra de boligsociale.
Fællesspisningen starter op igen torsdag d. 11 januar.
Fastelavn løber af staben søndag d. 11 februar.
4. Nyt fra formanden.
Afdelingsbestyrelsen er inviteret ud og se Bispeparken. De er kendt for deres udearealer samt LAR.
23 januar afholdes der seminar i beboerhuset.
Bestyrelsen blev informeret omkring det nye byggeri på Mariendalsvej 55 – 57.
Ny organisering i FFB, hvor bl.a Klaus Linder deltager. Endvidere er der møde onsdag d. 7 februar for alle i AB.
5. Nyt fra administrationen.
Regnskabet for 2017 er ved at være afsluttet. Umiddelbart ser det fint ud.
Thomas fremlagde på sidste møde en ide omkring sæbe dossering til vores vaskemaskiner i vaskerierne. Gert har
undersøgt dette, og fundet, at det vil blive dyrere og ikke nær så godt, som det vi har i dag. Vi beholder derfor vores
nuværende system.
Parkeringstilladelser er pt ved at blive delt ud til beboerne. Men vi er desværre oppe imod svindlere, der tager kopi
af tilladelserne, og bruger dem i bilerne.

6. Nyt fra udvalgene.
I den gule pavillon er der kommet persienner op. Der er også kommet film på vinduet på toilettet. Nyt komfur
er det også blevet til i den gule pavillon.
7. Oversættelse til alternative sprog.
Husordenen er et digert værk, hvilket vi har set i flere omgange over en årrække. Theresa og Jørgen kigger på
en nyere udgave af husorenen som evt. kan oversættes til andre sprog.
8. Beboerhenvendelser.
Vi havde på sidste møde modtaget en henvendelse vedr. parkering i kælderen samt på stjernens områder.
Denne beboer, skal have svar af bestyrelsen.
En beboer kom ud for et elevator stop en fredag eftermiddag, hvor der ikke var nogle af Stjernens medarbejdere
at få fat på. Beboeren mener, vi bør have en vagtordning. Dette forslag skal op på et beboermøde.
9. Næste møde.
Næste møde er tirsdag d. 13 februar 2018 kl. 18.00.
10. Eventuelt.
Intet under dette punkt.

