Referat af beboerbestyrelsesmøde i 6062
Afholdt den 2‐10‐12
Til stede: Dorthe Sildeøje, Lena Neumann, Rita Rasmussen, Liza Overgaard, Halima Ahmedi, Lisbeth Madsen
Ikke til stede: Bo Nielsen
Referent: Liza Overgaard
Der var ikke nogen dagsorden for mødet, hvilket skyldtes to forhold:
1. Der var kommet nye ind i bestyrelsen efter det ordinære afdelingsmøde og formålet med mødet
var derfor først og fremmest at lære hinanden lidt at kende og at introducere de nye til bestyrelsen
og til bestyrelsesarbejdet.
2. Der var kun afsat en time til mødet, da der samtidig var åbent for beboerhenvendelser efter at den
gamle bestyrelse før afdelingsmødet havde besluttet at genindføre dette tiltag. Vi kunne således
ikke på forhånd vide, om der overhovedet ville komme nogen beboere eller, hvis der gjorde, hvor
lang tid det så ville tage, at behandle henvendelserne.
Der var to beboere, som mødte op med både forespørgsler, forslag og klager. Henvendelserne drejede sig
om:
1. Indsigelse over afstemningsproceduren ved valg til bestyrelsen ved det ordinære afdelingsmøde
2. Indsigelse over at punktet vedrørende valg til repræsentantskabet ikke var blevet behandlet ved
det ordinære afdelingsmøde
3. Opslag på opslagstavlerne med en oversigt over, hvilke sager bestyrelsen aktuelt behandler
4. Mere lys på samt videoovervågning af pladsen bag VTA 13‐15
5. Aflukning af brevsprækker i dørene
6. Afdelingens aftale vedrørende tv‐pakkes indhold af kanaler
Hvad angår punkt 6, så har bestyrelsen allerede i nogen tid været i gang med at undersøge indholdet af og
udløb for den nugældende tv‐aftale, da der er et ønske om større valgfrihed, så man måske kan undgå at
skulle abonnere på uønskede tv‐kanaler. Arbejdet hermed vil fortsætte i den nye bestyrelse. Ellers vil
afdelingsbestyrelsen drøfte de nye sager på førstkommende møde med lokalinspektøren, og herefter vil
henvendelserne blive besvaret hurtigst muligt.
Bestyrelsen besluttede, at suppleanterne fremover skal være aktive, hvilket indebærer, at de skal deltage i
bestyrelsesmøderne uden stemmeret og at de kan deltage i de kurser, som 3B udbyder.
Det blev endvidere besluttet, at lave blanketter specielt til beboerhenvendelser, som kan hentes enten på
ejendomskontoret eller på afdelingens hjemmeside.
Endelig gennemgik vi de opgaver, som bestyrelsen er i gang med at behandle for nærværende. Formålet
var at skabe overblik, men vi fik også besluttet en klarere opgavefordeling.

