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Referat af bestyrelsesmøde i AAB afd.18 mandag 02.05. 2016  

 

Til stede: Lisa Christoffersen, Lisbeth Danvad, Ina Sheikh, Helen Rossil og Helle Due Schyberg 

fra Holmsgård Rådgivning. Afbud fra Henrik Litske, Lennart Ravn og Metin Uysal. 

 

1. Valg af referent 

Helen Rossil blev valgt. 

 

2. Ny mødedato  

Bliver onsdag d. 25.05. kl. 19. 

 

3. Minihelhedsplanen (v. Helle Due Schyberg, Holmsgaard rådgivende ingeniørfirma) 

 

Helle Due Schyberg fra Holmsgaard informerede om de hidtidige tiltag i forbindelse med 

udarbejdelse af den tilstandsrapport, som skal danne grundlag for en minihelhedsplan i 

afdeling 18. Holmsgaard samarbejder med Gaihede Rådgivning, som er det firma der 

varetager udarbejdelsen af Hofor/LAR-projektet. Holmsgaard varetager også kontakten 

til andre relevante aktører, som fx Metroselskabet og Københavns Kommune. 

 

For beboerne i afdeling 18 kan det være relevant at vide, at Holmsgaard snart går i gang 

med gennemgang af (tilfældigt!) udvalgte boliger. De udvalgte beboere vil blive 

kontaktet af Holmsgaard pr. brev. Desuden vil medarbejdere fra Holmsgaard i den 

kommende tid ofte være at se på fællesarealerne i vores afdeling. Når Holmsgaard har 

samlet sig et overblik over tilstanden i afdeling 18, bliver rapporten skrevet. 

 

Tilstandsrapporten vil være færdig inden sommerferien. Projektleder Helle Schyberg fra 

Holmsgaard vil deltage på beboermødet 06.09. og kort informere boeboerne herom. 

Bestyrelsen planlægger sammen med Holmsgaard endvidere en række café-/beboermøder 

i løbet af efteråret om minihelhedsplanen.   

 

Der er nyt byggemøde med Holmsgaard 15.08. kl. 17, hvor også vores faste 

samarbejdspartnere i AAB vil deltage.  

 

 



 

4. Serviceaftale med AAB 

AAB har indført serviceaftaler, altså samarbejdsaftaler, med alle parlamentariske 

afdelinger. På onsdag d. 04.05. skal afdeling 18s aftale gennemgås med formand Ina 

Sheikh og driftsinspektør Lennart Ravn. 

 

5. Evt. 

 

- Husk at der er loppemarked 29/5 her i afdelingen! 

- Der har været hærværk i en opgang i afdelingen.  

- Bestyrelsen vil gerne indskærpe at vi skal tage hensyn til hinanden. Vinduer skal være 

lukkede, når der spilles musik. Cykler skal ikke stilles op ad husmuren, og SLET 

IKKE i roserne. 

 

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

Afdelingsbestyrelsen 

 

 

 

 

Ina Sheikh, formand      Helen Rossil, referent 

 

 

 

 


