
Bestyrelsesmøde i AAB afdeling 18 27.01. 2016 

Til stede: Lisbeth Danvad, Henrik Litske, Lisa Christoffersen, Ina Sheikh, Helen 

Rossil (ref.). 

 

1. Valg af referent  

Helen Rossil blev valgt. 

 

2. Ny mødedato 

Næste møde bliver 24.02. kl. 19.00 

 

3. Hofor-ansøgning 

Afdeling 18 har i samarbejde med afdeling 23 søgt fuld finansiering af LAR-

projektet (vandaflejringsprojektet) på vores område. Hofor er meget positivt 

stemt over for de indsendte ideer fra de to afdelinger. Vi skal nu nedsætte en 

arbejdsgruppe der skal videreudvikle ideerne.  

 

NB Dette er ikke grøn Tåsingegade-projektet. Formanden deltager lørdag 

30.01. på afdelingens vegne i det annoncerede møde om grøn Tåsingegade.  

 

4. Minihelhedsplan 

Formanden har holdt møder med rådgivningsfirmaet Holmsgaard og rykket 

AAB for handling i sagen. Efter møde mellem formanden, Metin Uysal fra 

AAB og Holmsgaard torsdag d. 28. håber vi at kontrakten er på plads. Der er 

mange bolde i luften, og det er vigtigt at vi får de forskellige aktører (Hofor, 

grøn Tåsingegade og Holmsgaard) til at samarbejde.  

 

5. Aktivitetslokalerne 

Aktivitetsudvalget af frivillige beboere har holdt møder og er gået i gang med 

at sætte lokaler i stand. Udvalget arbejder på at gøre lokalerne klar til brug for 

afdelingens beboere. Når udvalget er så langt, vil alle høre nærmere. 

 

6. Gæsterum 

Gæsterummet er nu klar til anvendelse for interesserede beboere. Der bliver 

uddelt nyhedsbreve herom til samtlige beboere.  

 

 

 



7. Netværksgrupper Østerbro 

Efter afdeling 18s, 21s og 23s forbillede er der nu i hele AAB dannet lokale 

netværksgrupper. Vores gruppe er nu udvidet til at rumme 7 afdelinger på 

Østerbro. Der vil blive afholdt kvartalsmøder. Næste møde bliver 09.05. eller 

23.05. 

Afdeling 18, 21 og 23 vil dog fortsat mødes med jævne mellemrum. 

  

8. Loppemarked 29.05.2016  

Bestyrelsen er glad for at sidste års loppemarked var så stor en succes. Så den 

gentager vi. Der kommer nærmere information, men noter allerede datoen! 

 

9. Evt.  

Formanden holder hver anden onsdag møde med afdelingens driftinspektør 

Lennart Ravn. Fremover vil notaterne fra møderne blive sendt ud til den øvrige 

bestyrelse, så det bliver lettere at følge med i den daglige drift. 

 

Der vil blive sat en lys-sensor op i barnevognsrummet i store gård.  

 

Sammen med ejendomsfunktionæren vil formanden gennemgå alle trapper 

(inden garantien for renoveringen udløber). 

 

Næste møde om DV-plan mellem AAB og bestyrelsen bliver 23.02. 

 

Årets beboermøde bliver 06.09. kl. 19. Reserver datoen! 

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

Afdelingsbestyrelsen 

 

 

 

Ina Sheikh, formand  Helen Rossil, referent 

 

 

 


