
 

Referat af konstituerende bestyrelsesmøde 

Tirsdag 6.juli 2021 

kl. 18:00 i beboerhuset 
Til stede           

AB-medlemmer:  Bjarne Sørensen, Jørgen Blond, Klaus Linder, Thomas Nielsen, Ewa Pansonius, 

Hasan Ali, Capella Døving 

AB-suppleanter:  Maria-Theresa Vestergaard, Jeannie Praegel, Ching-Yee 

KAB/FFB Frederiksberg:    

Afbud fra: Hanne Schimmell 

Vi indleder mødet med en kort præsentation fra alle rundt om bordet 

1. Valg af ordstyrer (ingen ordstyrer) 

2. Godkendelse af referat  

Referat vedlagt og godkendt fra beboermødet i maj, samt sidste bestyrelsesmøde 

3. Nyt fra Formanden  

- Bjarne foreslår at vi ikke skal dele referatet fra afdelingsmødet d. 15. juni som et forsøg 

- Der er Afdelingsmøde d. 10. august - inden det ekstraordinære beboermøde den 17. august, hvor 

beboerne skal stemme om det udvidet LAR-projekt inkl. kloakrenovering 

- Bjarne informerer de nye medlemmer af afdelingsbestyrelsen om solcelle-projektet, bestyrelsens tanker 

og proces. 

 

Udvidet kloakrenovering samt LAR-projektet 

- Proceduren til det ekstraordinære beboermøde gennemgås. Layoutet, og informationen til beboerne 

diskuteres.  

- Thomas tager teten og vil lave et nyt layout, der er for meget information og det fremstår rodet og 

uoverskueligt for læseren. Der tilføjes linjen “mere om økonomien bliver fortalt til beboermødet”.  

- Pt. opereres der med en husleje forøgelse på 1,1 mio. pr år, 2,88%-4%, de næste 20 år. En stigning på 142 

kr. pr lejemål 

-  

Klaus holder oplæg og forklare om organisationsstrukturen til de ny bestyrelsesmedlemmer 

 

4. Valg af næstformand:  

Jørgen valgt som næstformand 

5. Valg til bestyrelsens ansvarsområder 

 Vi uddeler ansvarsområder, Bjarne sætter det i excel ark og uddeler ved næste møde 

6. Næste møde  

10. august kl. 18. i beboerhuset 

7. beboerhenvendelser  

- Stjerneklubben, har en forespørgsel vedr. fællesspisningen, og ønsker den rykket fra torsdag til tirsdag 

eller onsdag. Fællesspisningen ønsker at fortsætte om torsdagen, hvilket vil ske. 

8. Eventuelt 

Fredag den 20. august er der Street Party på Stjernen, i år er det kun Stjernen, der afholder Street Party. 
 



 


