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Sagsnummer: 28 

Dokument nummer: D2022-

123302 

Dato: 14. august 2022 

Beboerreferat fra bestyrelsesmøde d. 8/8-2022 

Dagsorden: 

1. Indkaldelse til afdelingsmødet 

2. Husorden 

3. Sommerfest økonomi 

4. Ugeplaner i forhold til Drift under ejendomsfunktionærernes ferie 

5. Næste møde 

 

1. indkaldelse til afdelingsmøde 
- vi taler om hvor mødet skal afholdes, det er en mulighed at spørge kirken om vi 

må låne deres rum. Alternativt Bellahøj skole el.lign. Vi undersøger dette. 
- Vi taler lidt om mulighederne for børnepasning, som vil blive tilbudt til deltagerne til 

mødet. Jannis er ved at undersøge mulighederne for dette. 
- Forplejning vil blive tilbudt, ved tilmelding. Det er ikke afgørende om der er køkken 

til dette. 
- Vi gennemgår indkaldelsen: 
Vi taler om indkaldelsen til afdelingsmødet og om vi skal lave teksten mere 
hverdagsagtig og nærværende. Vi bliver enige om at dette er en god ide, men med 
det nuværende overskud vi har i bestyrelsen, bliver vi enige om at følge op på dette til 
næste afdelingsmøde 
Mht til dirigent, vi går med en fra afdelingsbestyrelsen 
Regnskabet fra sidste år gennemgår Jannis som er kasserer. 
Mht til punkter om råderetskatalog følger vi op på disse inden sidste indkaldelse. 
Det bliver luftet ide om at vi har 7 bestyrelsesmedlemmer i stedet for 5 så vi flere til at 
varetage opgaverne. 
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Vi drøfter at man skal lave et legepladsudvalg eller et skraldeudvalg til at løse de 
opgaver. 
Vi tilføjer at man kan få en engelsk version sendt på mail ved henvendelse på 
bestyrelsesmailen. 
 
Vi bliver enige om at lave en forside til indkaldelsen som er mere imødekommende. 
Ayoe laver denne i aften. 
 

2. Husorden 

Annette har printet en ny og en gammel udgave til AAB så de kan se ændringerne. 

Intentionen er at lave en mere tilgængelig og venlig husorden, samt at rydde ud i 

punkter som ikke kan håndhæves/er ulovlige. Der er altså ikke egentlige ændringer, 

men smårettelser og omskrivning til egentlige vejledninger. Inklusive links til 

hjemmeside, som jo så skal holdes opdateres. Mht. parkering har Annette fjernet en 

del af detaljerne som står på hjemmeside og Q park. 

Flagreglerne er også blevet opdateret. 

Festlokaleregler er også opdateret vi stiller forslag om at en hverdag koster 250kr at 

leje festlokalet. 

Mht storskrald. Der skal laves ny skiltning. 

Knallerter må ikke parkeres på MC pladserne, derfor skal vi overveje om dette skal 

laves om. 

Kælderrum bi-lejemål  

 

3. Sommerfest økonomi 

Da der er blevet nedprioriteret heftigt under corona, er der blevet skåret heftigt ned på 

beboeraktiviteter. Deborah kommer med Band, Fatma har fundet en ansigtsmaler og 

en hoppeborg. Der er loppemarked og fællesspisning. Vi har 4000,- til festen og 

koster sikkert i retning af 8000,-  

Jannis foreslår at tage fra de 15.000 der står på forplejning på ejendomskontoret, da 

de har brugt bestyrelsens forplejning konto og ejendomskontorets står urørt. Han 

kigger dog også på andre muligheder. 

Vi finder pengene og giver derfor aktivitetsudvalget lov til at bruge pengene. 

 

4. ugeplaner 

VI opdaterer til enden af denne uge og følger op på næste uge. 

 

5. Næste møde 

Mandag d. 22 kl. 18 

 

 

 



 Side 3 af 3 
 

 

 

 


