Referat fra beboerbestyrelsesmøde i afd. 1-6062
Møde afholdt den 1. oktober 2013 kl. 18:00 – 20:00
Deltagere:
Liza Overgaard
Ikke til stede:
Referent:

Dorthe Sildeøje (DS), Lena B. Neumann (LBN), Rita Rasmussen (RR), Charliey Desezar (CD),
(LO) og Lisbeth Jørgensen (LJ)
Hayat Chakiri
Rita Rasmussen

Konstituering af bestyrelsen
DS genopstillede og blev genvalgt til kasserer. Der var ingen stemning for at indføre en sekretær.

Ansvarsområder til nye i bestyrelsen
CD overtog opgaven med en ny tv-løsning. Han vil undersøge flere leverandører, end de tre, vi allerede har
undersøgt og opstille en sammenligning af tilbuddene, så bestyrelsen kan vælge, hvem vi skal gå videre til
beboerne med. CD vil endvidere sørge for, at der bliver formuleret et forslag til et ekstraordinært
beboermøde. Deadline er medio november.
CD har endvidere påtaget sig at undersøge muligheder og priser på et elektronisk tidsbestillingssystem
til vaskeriet.
LJ deltager sammen med RR i den boligsociale helhedsplan – også kaldet SURF Valby.

Parkering på Høffdingsvej
DS og LN samarbejder med driftschefen og afventer p.t. diverse oplysninger fra ham. Men de mener, at de
godt kan nå at formulere et forslag til et ekstraordinært beboermøde.

Fotografering
LO tog fotos af CD og LJ og billederne er siden blevet lagt på hjemmesiden sammen med de øvrige
medlemmer af bestyrelsen.

Revidering af haveregler
RR og LO fremlagde og fik med mindre rettelser godkendt deres forslag til fornyelse af reglerne for
småhaverne. Forslaget vil blive forelagt beboerne til afstemning ved et ekstraordinært beboermøde.

Brevpapir, konvolutter og logo
Bestyrelsen afviste at bruge penge på trykning af brevpapir og konvolutter. Det blev i stedet foreslået og
vedtaget, at CD og LO prøver at udarbejde et logo, som skal laves på et stempel. Ved skrivelser til beboerne
skal bestyrelsen bruge afdelingens brevpapir og konvolutter, som så kan stemples med bestyrelsens eget
logo. På denne måde bliver det muligt umiddelbart at skelne afdelingsbestyrelsens skrivelser fra 3Bs.
Eventuelt
Der blev diskuteret mulige datoer omkring den 1. december for et ekstraordinært beboermøde samt for et
julearrangement for beboerne og julefrokost for bestyrelsen og ansatte i ejendommen.
RR forklarede, at man på et møde i den boligsociale helhedsplan har besluttet, at alle ideer til aktiviteter
samt budget herfor skal godkendes af bestyrelsen i den afdeling, hvor aktiviteten skal foregå. RR fremlagde
herefter regnskab mv. for en dag med bl.a. bål, mad og rundbold, som skal finde sted på den store
kommunale legeplads.
LBN har oplevet at blive mødt med afvisning og ligegyldighed ved henvendelse til gårdmændene vedrørende
duer og disses reder på loftet. Andre har dels selv oplevet noget lignende dels fået tilbagemeldinger fra flere
beboere, der har haft samme erfaring både med gårdmænd og med varmemesteren. Der blev lagt op til, at
formanden skal tage problematikken op med driftschefen på næstkommende midtvejsmøde.

