AFDELINGSBESTYRELSESMØDE
Mandag d. 30.juni 2014 kl. 17.
Til stede var: Britt Larsson, Morten Stoffer, Ina Sheikh og Helen Rossil. Afbud fra
Henrik Litske.

1. Valg af referent
Helen Rossil blev valgt.
2. Ny mødedato
Næste almindelige bestyrelsesmøde er 25/8 kl. 17.
3. Udarbejde Dagsorden til 19. august kl. 17 (AAB’s kundechef kommer)
Bestyrelsen har møde med kundechef (fra AAB) Henrik Schulz 19/8 kl. 17.
Vi drøftede, hvilke sager vi gerne vil tage op på mødet. Det handler først og
fremmest om en forventningsafstemning mellem AAB og afdeling 18. Vi
arbejder på en dagsorden for mødet.
Desuden har AAB’s vicedirektør inviteret sig selv til et møde i afdelingen,
hvilket vi naturligvis har sagt ja til.
4. Drøfte indkaldelsen/dagsorden til 4. september (1. og 2. indkaldelse +
beretningen).
Vi er gået i gang med at forberede næste ordinære afdelingsmøde som finder
sted 4/9 2014 kl. 19 i Vibenshave. Vi vil gerne allerede nu minde om, at man
kan stille forslag, og at man selv skal præsentere sit forslag.
5. Trapperenoveringen (hvordan går den/ checkliste)
Håndværkerne holder planen.

6. Evt.
- Vi har lavet en velkomstpakke til nye beboere.
- Et nyt briksystem skal afløse betalingssystemet i begge vaskerier. Vi ved
endnu ikke præcist hvornår, men det skal helst blive inden efteråret. Der vil
med det ny system blive mulighed for reservation.

- Vi har foreløbig fået 10 tilmeldinger til loppemarked. Man kan stadig
tilmelde sig! Sedlen findes i seneste Beboerinfo. En seddel med navn og
telefonnummer kan også lægges i postkassen. Loppemarkedet finder sted
24.08. kl. 11 – 15. kl. 15 tænder vi grillen og gør klar til fælles spisning for
alle interesserede beboere. Afdelingen byder på en grillpølse og en øl eller
sodavend. Man er velkommen til at medbringe yderligere mad og drikke. Vi
opfordrer interesserede beboere til at melde sig til et loppemarked/grilludvalg. Skriv til afdelingens mail, eller ring til formanden i hendes
træffetid.
- Der er desværre konstateret rotter og rottehuller i gården og på gaden.
Bestyrelsen har derfor taget kontakt til AAB, Københavns Kommune,
Sortedamsgruppen og Hofor. Disse parter mødes mandag 07.07. i
afdelingen for i fællesskab at finde en løsning på problemet – praktisk såvel
som økonomisk.
NB Formanden har ved et møde i Sortedamsgruppen konstateret at vi ikke
er ene om rotteproblemet, og derfor ikke kun kan tillægge metrobyggeriet
problemet, hvorfor også Københavns Kommune og Hofor deltager i mødet.

- Formanden og Britt Larsson refererede fra seneste repræsentantskabsmøde.
Næste kontortid/åben-dør-kaffe bliver torsdag 28.08.2014 kl. 18.30 – 19.30.

Ina Sheikh, formand

Helen Rossil, referent

