
REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 

AAB, afd. 18 

Onsdag 23.8.2017 

Fremmødt: Helen Rossil, Lisa Christoffersen, Ina Sheikh, Lisbeth Danvad, Henrik Litske 

 Som referent blev valgt, Ina Sheikh 

 Ny mødedato blev planlagt til 11.9.2017 samt 25.10.2017. 

 

 HOFOR/LAR projektet ( 100% med financering af HOFOR). 

 

Formanden fremlage, den sidste udvikling vedrørende HOFOR/LAR projektet, der har været afholdt                 

flere møder med bestyrelsen fra afd.23 ( fællesprojektet mellem de 2 afdelinger), samt de 2 

afdelingers byggekoordinatoren, på det sidste møde deltog også repræsentanter fra COWI consult, 

som er det firma der vandt udbuddet. På grund af projektets størrelse/pris, har opgaven behørigt 

været sendt i udbud. Endvidere deltog en repræsentant for HOFOR. Desværre er der sket det 

efterfølgende at afdeling 18,s byggekoordinator Metin Uysal, har skiftet afdeling i AAB, så pt. 

afventer afdeling 18, hvem der fremadrettet vil blive afdelingens byggekoordinator. Men projektet 

kører, iht. Formanden måtte det godt kører lidt hurtigere, bestyrelsen følger sagen meget tæt. 

 BESTYRELSENS SAMMENSÆTNING + PROJEKTER 

Desværre må vi sige farvel til bestyrelsesmedlem Helen Rossil, formanden og de andre 

bestyrelsesmedlemmer takker Helen for hendes indsats i bestyrelsen.  

Ved Helens udtrædelse bliver der en vacant post i bestyrelsen, glædeligt er der beboere som har 

meddelt bestyrelsen tidligere, at de er interesseret i at indtræde i bestyrelsesarbejdet i afdeling 18. 

På nuværende tidspunkt har Anne-Louise Thomsen, ( beboere i afdeling i 17 år), meddelt 

bestyrelsen at hun vil opstille på det årlige Beboere møde 5.9.2017. Det vil glæde bestyrelsen hvis 

Anne-Louise bliver valgt ind i bestyrelsen. 

Der forestår 2 store projekter i afdelingen, HOFOR/LAR, og MINI/HEL hedsplanen, så der vil blive en 

del arbejde for bestyrelsen i den kommende tid. Vedrørende de 2 projekter vil beboerne løbende 

blive orienteret om forløbet via Beboer Info og cafemøder. 

 PLANLÆGNING AF BEBOERMØDE d. 5.9.2017. 

Bestyrelsen fordelte arbejdsopgaver vedrørende afholdelse af mødet. 

 EVT. 

- Julestue dato i 2017 blev aftalt. ( mere herom senere). 

- Drøftelse af behov for nedsættelse af beboere grupper vedr. de 2 projekter i afdelingen. 

 

Ina Sheikh                                                                            Lisa Christoffersen 

Formand                                                                              Bestyrelsesmedlem 

d. 24.8.2017 



 

 

 

 

 

 

   

 

 

 


