
  

 
 

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 16. marts 2021, kl. 18.00 

Mødet afholdes via Teams 
Afbud: Inga, Kurt og Kaltoum 

 

1. Valg af referent og ordstyrer. 
   Peter valgt til ordstyrer og Ghitta til referent. 

2. Godkendelse af dagsorden. 
Godkendt  

3. Godkendelse af referatet, af d. 11. februar 2021. 
  Godkendt 
 

4. Nyt fra afdelingen 

• Cykelværkstedet, hvad skal der ske m det? Info om møde. Peter/Michael/Trine. 
Keep Going har arbejdet længe med at få folk i arbejde. Socialøkonimisk virksomhed. Keep Going har 
platform i Roskilde, men ser Albertslund Nord som en mulig satellit afd. Kunne til start være et par gange 
om ugen. Når det er en social økonomisk virksomhed, skal evt. overskud geninvesteres i virksomheden. 
Keep Going kunne også være interesseret i cafè arbejde. Måske en symbolsk husleje. Toiletforhold kan 
evt. løses ved at der gives adgang til dette. Tilbud til alle aldersgrupper ikke kun de unge. Trine går 
videre med cykelværksted og på sigt cafèen. Der indkaldes til et fællesmøde med VA, så hurtigt som 
muligt, da de også synes om ideen. 

• ABC 2021 og frem. Status, afventer fællesmøde m VA 
Følgegruppemøder den 18. + 24. marts 2021, som jo hører indenfor helhedsplanen, og vil meget gerne 
have nogen med fra AB og VA. Skal det være en styregruppe eller fællesaktivitets udvalg? Nord har fået 
kr. 100.000,- udenfor helhedsplanen, som Nord skal beslutte, hvad skal bruges til. Michael sender 
Doodle kalender invitationer ud. 

• Regnskabsmøde og valg til bestyrelsen. Kan der sættes en dato? v/ Peter 
Regnskabsmøde i midten af maj, så der laves en Doodle med to datoer til kalendere. Det er for at 
komme i gang med materiale. Beretning kommer ud sammen med indkaldelsen.  

• Er det muligt at lukke af nede under broerne til Kilde-, Kær- og Damgården, de bruges til toilet 
v/Kirsten. 
Michael får pris på gitter + fuldstændig afluk. 

 

5. Driften 

• Beboerhuset. Alle aftaler slut marts aflyst. 

Ok. Vi afventer også hvad der sker med april. 

• Skal vi tage imod tilbud om pakkepostboks. Status. 

VA har også sagt ja, så der kommer som udgangspunkt 2 bokse op ved Damgårdsstien ved VA 

beboerhus. 

• Tilbud fra Dansk KabelTV ang. opgradering af Internet.  

Tilbud fra Dansk KabelTV kr. 350.000,- inkl. moms. I 2017 blev alle Switches skiftet til Giga, så hvorfor 

nu igen. Michael har rykket for svar – Kim Milton er inde over. Parabol problematik – ViaSat lægger 

deres signaler om. Parabolsen siger at der måske skal laves noget om på loftet, afventer tilbud.  

INFO: Hvis der ikke er etableret forbindelse fra Parabol til boligen, skal man selv betale til Parabolsen. 

Almindelige opgraderinger på anlægget, betaler afdelingen.  

Skal P-aftale laves om til en med gæstekort og kort pr. lejemål? v/Peter. Se mail fra lejer. 

Udfordringen er at der parkeres af udefrakommende. Der skal findes en grundmodel, som præsenteres 

for et P-firma og derefter med på et beboermøde. Michael vil undersøge hos kommunen om der kan 

etableres P-pladser langs Stensmosevej, hvor vi så kan henvise firmabiler til. Forslag med på næste 

beboermøde, samt om bøjle m lås for carporte pladserne. 

 

BO-VEST er i gang med at finde ud af, hvem og hvor mange der har tilknyttet CVR til lejemålet, og de 

tilskrives, da dette ikke er tilladt.   

 

 



  

• Elbil ladestandere. Status. 

BO-VEST er i gang – afventer 

• Affald. Kan der laves et affaldsudvalg evt. med VA. Status afventer. 

Ny ordning starter 1 juli 2021 (tekstilaffald samt drikke- og fødevarekartonner.), manglende plads 

til nye containere. og storskrald, som fylder utrolig meget hele ugen. 

Ordningen er rykket til 1 januar 2022. Til tider er der mistrivsel og skader, hos personalet, med alt det 

storskrald. Anden løsning skal findes. Forslag til næste beboermøde med ændring af storskrald ordning.   

• Status på råderetsmødet med Helle fra BO-VEST. Intet nyt. 

Afventer 

 

6. Byggesager 

• Nyt fra byggeudvalget. Intet nyt. 

• HP1-2 badeværelser og faldstammer – status.  

• Sokkel/kuldebro-projekt – status. Tages med i byggeudvalget  

• Køkkenudbud. Udbud Afventer. Byggesagen/afd.mødet.  

• Nyt tag. Med i byggeudvalget 

• Skift af radiatorer. Med i byggeudvalget. 

• Klædeskabe. Evt. med i byggeudvalg.  
Alle punkter er med i helhedsplanen. Der bliver sat postkasser op i alle parterrerne til afstemning og 
spørgsmål. Rigtig fint materiale der er lavet, men der lidt rettelser.    

 

7.  Budget og balance.  
        Enighed om at resten af skråningen ved Damgårdsstien, også lægges brak.       
 

8. Styregruppen – kort orientering fra sidste møde 
        Styregruppe eller fællesaktivitet? Ingen møder 

9.  Fællesudvalget og Aktiviteter. 
        Intet nyt 
        Skal Byttebørsen bestå eller skal lokalet anvendes til andet v/Hans. 
        Er ryddet. Der er enighed om, at cykelværkstedet flyttes til byttebørsen, men overdrages til styregruppen.   
 

10.  Eventuelt. 
     Orientering om fjernvarmerørbruddet d.d., normalt er fejlen udbedret samme dag, men det tog lang tid at 

  finde fejlen, dette fik vi at vide meget sent, så derfor ingen varsling.  
 Ejendomskontoret har gang i sms-service, som bliver implementeret snarest. Tilmelding på hjemmesiden. 

  

11.  Næste møde 
      Afventer dato for regnskabsmøde. Michael sender Doodle. 


