Referat af Bestyrelsesmøde
tirsdag d.10 april 2018.
Tilstede fra bestyrelsen:
Klaus Linder
Leon Nyberg
Hanne Schimmell
Thomas Nielsen
Jørgen Blond
Ewa Pansonius (Fasanhaven)
Bjarne Sørensen Referent.
Jeannie Praegel
Maria-Theresa Vestergaard:
Emina Dutasta FRAVÆRENDE.

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Tilstede fra FFB:
Gert Jørgensen
Peter Guldager
Beboerrådgiver:
Tinna Ólafsdottir FRAVÆRENDE

Markvandring.
Regnskabsfremlæggelse.
Valg af ordstyre.
Referat fra sidste møde.
Nyt fra de boligsociale.
Nyt fra formanden.
Nyt fra ejendomskontoret.
Nyt fra udvalgene.
Oversættelse til alternative sprog.
Beboerhenvendelse.
Næste møde.
Eventuelt.

KALENDER 2018
Tirsdag d. 8 maj kl. 17.00 Beboermøde.

1. Markvandring..
Markvandringen foregik fra kl. 15 til 17.
Der kom et godt resultat ud af turen, som blev skrevet ned i et referat.
2. Regnskabsmøde.
Regnskabet for 2017 viser et overskud på kr. 2.839.071.
3. Valg af ordstyrer.
Peter fik lov at styre mødet, idet det var hans første bestyrelsesmøde på Stjernen.
4. Godkendelse af referat fra tidligere møde.
Referatet blev godkendt uden tilføjelser.
5. Nyt fra de boligsociale.
Styregruppen for de boligsociale medarbejdere består fra bestyrelsens side af Klaus, Jørgen, Theresa, Emina,
Leon og Bjarne. Bjarne skriver og orienterer Kresten om dette.
Der blev spurgt ind til Tinna, og hvorfor hun ikke deltog på mødet. Tinna var til et andet møde ude i byen.
6. Nyt fra formanden.
I øjeblikket bliver der snakket med Stjernens medarbejdere omkring fremtiden og omkring deres ønsker.

7. Nyt fra ejendomskontoret.
Der bliver i øjeblikket brugt meget tid på sammenlægningen med de andre afdelinger i FFB Nord, som Stjernen
er en del af. Endvidere har det nye computersystem tæret meget på ejendomskontorets medarbejdere.
8. Nyt fra udvalgene.
Intet under dette punkt.
9. Oversættelse til alternative sprog.
Vi bør ændre overskriften på dette punkt til at hedde: Nemmere udgave af Stjernens husorden.
10. Beboerhenvendelser.
En beboer har klaget efter at have haft en vandskade i sit kælderrum.
En beboer i nr. 76 har manglet varmt vand i en periode. Dette skal der kigges på.
11. Næste møde.
Næste møde er beboermødet tirsdag d. 8 maj. Bestyrelsen mødes som tidligere kl. 17.00. Hvis der kommer
forslag fra beboerne, der skal behandles på beboermødet, holdes der møde tirsdag d. 24 april kl. 18.
12. Eventuelt.
Der har været afholdt bankospil i marts måned, og der var tæt på fuldt hus.
Billeder og tekst til opvaskemaskinen i beboerhuset er færdigt.
Frederiksberg kommune har foretaget en beboerundersøgelse på Stjernen. Vi håber at høre mere om dette
senere.

