
Referat af bestyrelsesmøde d. 31.5.2017 kl. 17      

Til Stede:  Lisa Christoffersen, Lisbeth Danvad og Ina L. Sheikh                                                      1-6-2017. 

Afbud fra : Helen Rossil og Kim Cassander. 

 

 

- Valg af referent 

Ina Sheikh blev valgt. 

- Ny møde dato 

- Onsdag d. 23.august 2017 kl. 17. 

 

- Minihelhedsplanen 

 

- Bestyrelsen har sammen med AAB drift, besluttet at udarbejde spørgeskema til beboerne vedr. 

nogle af de fremsatte ønsker hhv. fra bestyrelsen og beboerne som fremkom på det første 1. 

Cafemøde (22/3/2017). Spørgeskemaet bliver omdelt med en følgeskrivelse d. 2.6.2017, med 

seneste svarfrist 18.6.2017. Når spørgeskemaerne er modtaget retur, vil de indgå i det videre 

planlægningsforløb af projektet. 

 

- HOFOR/LAR projektet 

D. 22.maj 2017 blev der afholdt møde med afd. 23, med henblik på at få valgt en fælles tovholder 

vedrørende projektet ”afledning af regnvand” ihenholdsvis Afd. 23 og Afd. 18. 

Driftkoordinator/bygningskonstruktør Metin Uysal (AAB), blev valgt. Det videre forløb er at få sendt 

projektet i udbud, det foreliggende arbejde står Metin for, det er planlagt at der afholdes et 

fællesmøde først i Juni 2017, for at planlægge det videre forløb for de 2 afdelinger. 

- LOPPEMARKED 28.5.2017 

Igen i år var der stor tilslutning til dagen, der var 72 stader på pladsen. Efterfølgende var der 

fællesspisning omkring grillen i afdeling 18,s gård. Her deltog 61 personer, det er besluttet at vi 

forsøger at gentage ”succesen” til næste år igen. 

 

- Evt. 

Ferieplan for bestyrelsen er fra 23.6.2017 til 23.8.2017 ( der afholdes løbende projekt møder i 

perioden). 

- Effektivisering blev drøftet ( krav fra Københavns Kommune), om at samtlige almene boligselskaber 

skal effektiviserer, afd.18 er godt i gang, følges tæt af AAB drift og økonomisk afd. 

- Ny standard husorden er udarbejdet af AAB, den vil snarest bliv lagt op som en Pdf fil. Lisbeth og 

Lisa, vil gennemgå den og fremlægge for resten af bestyrelsen forslag til tillæg for afd.18. 

 

 

Ina L.  Sheikh,formand,referent                            Lisa Christoffersen, bestyrelsesmedlem                                 


