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Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde 
10. august 2020 

Mødeleder: Henrik Kjeldskov 
 
Referent: Ole Steen Larsen 

Dato: 10. august 2020 

Tidspunkt: Kl. 18.00 

Sted: Mødelokale blågang.  

Til stede - bestyrelse: 
Sten Thorup  
Jennifer Thorup  
Bent Raspe-Pedersen 
Leon Friis Jørgensen  
Jacqueline Worsøe 
Henrik Kjeldskov 
Eva Paaske 
Pernille Hindsgaul 
 
Fraværende/afbud: 
Joakim Rosenschöld 
 
Gæster: 
Annfinn Fuglefjord 
Sebastian Jørgensen 
Sia Boesen 
 
Suppleanter: 
Tommy Nielsen 
Jens Berg Larsen 
 

 

 Dagsordenspunkt:  Konklusion:  Ansvarlig:  Dead-
line:  

1. Valg af mødeleder Henrik Kjeldskov   

2. Valg af referent. Ole Steen Larsen blev valgt.    

3. Godkendelse af 
dagsorden 

Godkendt 
 

  

4. Bemærkninger til 

referat fra sidste 

møde 

Ingen bemærkninger   

5. Forespørgsel stil-

let af Annfinn Fug-

lefjord. Etablering 

af Loppemarked. 

(bilag 5)  

Annfinn havde en kort gennemgang af 
historikken med loppemarked. Annfinn 
oplever at tidligt i 2019 strammede den 
ny AVP op og der kom nye boller på 
suppen. Annfinn mener ikke Sten vil 
have ham og hans loppemarked, yder-
ligere sagde Annfinn at ejendomslede-

Sten  
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ren tror han ejer Værebro Park. 
Annfinn ønsker fast loppemarked i den 
tidligere slagterbutik. Evt. alternativt i 
lokalerne hvor rådgivningen var. 
Annfinn vil ikke acceptere en løsning, 
hvor han skal dele lokalet med andre. 
Annfinn vil have et fast lokale hvor han 
også kan opbevare sine ting og sager. 
Åbning hver weekend var et krav fra 
flere AVP-medlemmer, Jennifer og Eva 
mener det skal være den tidligere løs-
ning med loppemarked i centergangen, 
hvor der ryddes op efter arrangemen-
tet ligesom ved normale loppemarke-
der. Bent foreslog at malerskolen flyt-
ter til rådgivningen og Annfinn får slag-
ter forretningen. 
Det skal være muligt at folk ude fra kan 
få en stand, hvilket Annfinn acceptere-
de. Leon mener rådgivningen kan bru-
ges og deles med andre. 
Konklusion, 4 ja og 3 nej stemmer, en 
blank stemme til ønsket om et fast lo-
kale, det blev den gamle rådgivning. 
Ole bad om at AVP laver en skriftlig 
aftale, mellem AVP og Annfinn, så 
ejendomskontoret ved hvad der er af-
talt og Ole undgår beskyldninger om at 
han ejer Værebro Park. 

6. Ansøgning mod-

taget fra Moham-

med (den Boligso-

ciale leder) om-

handlende ”Gå for 

børn”.  

(Bilag 6)  

Gåturen er for både voksne og børn. 
Der er udgangspunkt fra beboerhuset i 
Værebro park, der vandres til kirken, 
hvor der er pause og flere kan slutte 
sig til. Efterfølgende går turen tilbage til 
Værebro Park/beboerhuset. 
Beboere kan købe billetter til arrange-
mentet i beboerhuset. Arrangementet 
er et samarbejde med Bagsværd kirke. 
Tilskud fra AVP på 10.000 kr. blev ved-
taget, med 7 stemmer for - 1 undlod at 
stemme. 

  

7. Arrangement 
gruppen  
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7a. Ansøgning til pensi-
onist tur (Bilag 7a) 

Jennifer oplyser at der i budgettet kun 
er afsat et beløb på 68.000 kr. til pen-
sionisttur. 
Sten foreslår at man i fremtiden laver 
sådanne arrangementer i samarbejde 
med de boligsociale medarbejdere. 
Jennifer oplyser, at de boligsociale 
medarbejdere kunne holde en pensio-
nisttur til bakken for 19.000 kr. 
Leon henviser til, at de to arrangemen-
ter ikke kan sammenlignes. Leon me-
ner IKKE man skal fjerne beboernes 
engagement ved at flytte det over i 
boligsocial regi. Jennifer mener heller 
ikke, at man skal fjerne beboerenga-
gement, men derimod kan åbne op for, 
at flere kan være frivillige. Bent mener 
IKKE, at de boligsociale, som han ser 
som kommunens forlængede arm, 
overhovedet skal blande sig i afdelin-
gens arrangementer. AVP skal for øv-
rigt heller ikke blande sig i beboernes 
arrangementer i Værebro Park. 
Tommy mener aldrig man skal fjerne 
beboerdemokrati, det skal kommunen 
slet ikke blande sig i. 
Sten påpeger at det IKKE er for at fjer-
ne beboeres virkelyst - tværtimod, det 
er tænkt som hjælp til Arrangement 
gruppen, som måske somme tider har 
svært ved at finde kræfterne ift. Eget 
udsagn tidligere. 
Bent understreger at man IKKE skal 
blande skæg og snot, så de boligsocia-
le medarbejdere skal ikke blande sig 
og infiltrere arrangementet. 
De 100.000 kr. er et rammebeløb og 
restbeløb som ikke bruges, skal retur i 
kassen. Bent mener, at man skal be-
vilge det fulde beløb. pga. Corona, da 
det kan hæve prisen pga. begræns-
ninger i bustransporten og på spise-
steder. Der udspandt sig en dialog 
ang. beløbsstørrelse, da der i budget-
tet kun er sat 68.000 kr. af. 
Der bevilges 100.000 kr. som et ram-
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me beløb, med et ja fra Bent, Leon, 
Sten og Henrik, resten stemte blankt. 

7b. Godkendelse af 
regnskab. (Bilag 7b) 

Eva mener ikke man skal bruge penge 
til en privat fødselsdag. 
Sten mener at når der er bevilget pen-
ge på et ramme beløb til et bestemt 
formål, skal de ikke bruges til andet. 
Bent mener at alle er enige om at dette 
indskærpes. 
Leon mener de skal have besked på at 
dette ikke skal ske mere. 
Jacqueline mener ikke det bare skal 
accepteres.  
Bent mener de har begået en fejl som 
ikke skal gentages, dette har de for-
stået. 
Jennifer spørger om AVP kan godken-
de at der er brugt 10.914 kr. til en pri-
vat fødselsdag og jubilæum i arrange-
ment gruppen? 
Henrik kommer ikke til at godkende at 
man har brugt penge til dette formål, 
som der ikke er ansøgt og godkendt, 
men tager til efterretning at det er sket. 
Jens mener det er da helt i orden at 
holde jubilæum. 
Sten undrer sig generelt over at der 
yderligere er flere forskellige andre 
udgifter på bl.a. gavekort, problemet er 
at disse købes uden godkendelse. 
Jennifer mener problemet er måden 
det hele er sket på. 
Henrik foreslår at det skete tages til 
efterretning men aldrig kommer til at 
ske igen. 
Sten mener at der fremover skal søges 
separat til de enkelte arrangementer, 
det mener Pernille også, Jennifer fore-
slår at pengene overføres, men de la-
ver ansøgninger til det enkelte arran-
gement. 
Jens spørger om hvis konto det er 
pengene overføres til? Henrik under-
streger det IKKE må være en privat 
konto. 

Jennifer  
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Jennifer foreslår, at når AVP bevilger 
beløbet, udbetaler ejendomskontoret 
løbende udlæg eller overfører penge, 
efter indleverede bilag. Det var alle 
enige om. 
Det blev aftalt at Jennifer skriver til ar-
rangement gruppen. 

8. Ansøgning fra 
Bahaba vedr. Ju-
leaftenfest i Være-
bro Park 2020. (bi-
lag 8) 

Sten har allerede skrevet til Jørgen at 
det er et rigtigt fint forslag. 
Bent mener AVP skal forholde sig til 
forslaget. 
Jennifer nævner der skal være et bud-
get før end det kan endelig godkendes, 
AVP afventer. 

Jennifer  

9. Ansøgning til mid-
ler på kr. 169.821, - 
til ombygning af 
kontorfaciliteterne 
i Beboerhuset (Bi-
lag 9a – f) 

Sia og Mohammed har hele 2020 for-
søgt at skabe rammer for et arbejds-
sammenhold i beboerhuset i Værebro 
Park. Både her og nu og for fremtiden. 
Det går rigtigt godt, men de er udfor-
dret med placering af deres personale 
og deres arbejdsforhold, specielt med 
hensyn til arbejdsmiljø for medarbej-
derne. 
Sia mener ikke det er hensigtsmæssigt 
at der hele tiden skal låses døre og der 
bør være et kontor hvor de kan sidde 
og arbejde i fred. 
De små lokaler skal bruges til samtale-
rum for alle. 
Jacqueline undrer sig over at man i sin 
tid flyttede medarbejderne væk fra 
rådgivningen fordi forholdene i bebo-
erhuset var bedre og nu vil bygge om 
fordi det ikke er godt nok. 
Sia mener ikke det er så nemt at skulle 
have det delt. 
Forretningsudvalget har været i dialog, 
med Sia og Mohammed løbende, Sten 
foreslår at noget af beløbet betales 
over driften. Tommy spørger om Mette 
ikke har mulighed for at få et eget kon-
tor? 
Sia fremhæver at det er vigtigt at be-
boerne får nogle trygge samtale miljø-
er. Sia nævner også at et fælles kontor 
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vil give større mulighed for vidensde-
ling blandt medarbejderne. 
Jens mener dog at da huset blev taget 
i brug sagde Niels Olsen at man skulle 
passe på med at smide flere penge 
efter beboerhuset. 
Leon mener det er fint at det er slået 
sammen, kommunen har bevilliget og 
betalt andet til Værebro park, set i det 
lys bør midlerne bevilges. 
Sten mener også det skal bevilges da 
det giver så meget tilbage. 
Sten syntes vi skal stemme om forsla-
get, senere kan vi løse den endelige 
kontering af ombygningen. 
Der stemmes ja fra alle. 

10. Kort pause   
 

 

11. Orientering fra 
formanden 

  
 

 

11a. 16/3-2020. Jennifer 
udsendte et ønske 
om forøget rengø-
ring af kontaktflader. 
Dette tilsluttede 
Ejendomskontoret 
sig ikke. 

Jens undrer sig over at ejendomslede-
ren ikke har bakket op om forslaget, 
som kom frem under Corona perioden 
Leon mente dengang og nu, at der 
med enkelte tiltag fra den enkelte kan 
tages højde for sikkerheden. 
Ole mener at en daglig rengøring vil 
være meget dyr og give falsk tryghed 
Jennifer understreger at der bor rigtig 
mange mennesker her, som dagligt er i 
kontakt med diverse overflader. 
Jens mener dog også nu, at alle selv 
skal tage ansvar. 

  

11b. 18/3-2020 er der 
blevet udsendt mail 
vedr. retningslinjer 
ved indkaldelse af 
suppleanter i AVP. 
Pernille er indtrådt 
da Hanne har valgt 
at trække sig. 

Til orientering  
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11c. 19/3-2020 er der 
udsendt mail med 
info om DAB’s or-
ganisationsændring. 

Til orientering   

11d. 16/4-2020 ansøgte 
de boligsociale 
medarbejdere om 
tilladelse til - med 
kridtspray - at tegne 
hinkeruder i bebyg-
gelsen. Dette blev 
godkendt på mail. 

Til orientering  
 
 

 

11e. 24/4-2020 Vedr. 
adgang til toilettet i 
centret. Adgang via 
brik hvis lovligt. Det-
te blev godkendt via 
mail. 

Til orientering   

11f. 2/5-2020 Blev der 
afholdt DAB repræ-
sentantskabs af-
stemning digitalt. 

Til orientering   

11g. 3/5-2020 Sten har 
modtaget mail fra 
Tom Willingsøe 
vedr. utilfredshed 
over valg af parke-
ringsselskab i Væ-
rebro Park. Sagen 
er indbragt til kon-
kurrence og  
Forbrugerstyrelsen. 
(bilag 11g) 

Pernille vil præcisere at det er Tom og 
ikke Sten som har indbragt det til kon-
kurrencestyrelsen 
AVP afventer. 

  

11h. 4/8-2020 Afholdte 
AVP den årlige 
sommerfest. 

Til orientering   

11i. 13/8-2020 kl. 18 – 
20 afholdes der 
Kommunikations 
workshop nr. 3. 

Til orientering   
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11j. Partnerskab for Væ-
rebro Park/ Boligso-
cial bestyrelse bliver 
nedlagt til fordel for 
2 nye arbejdsgrup-
per, nemlig ”Task 
force” og ”Sekreta-
riat for partnerska-
bet” Vi forventer at 
denne struktur vil 
styrke arbejdet med 
gavn for Værebro 
Park. Både For- og 
Næstformand delta-
ger i begge ar-
bejdsgrupper. 

Til orientering   

11k. Der har været af-
holdt ”Kaffemøder 
mellem Forret-
ningsudvalget 
(Sten, Henrik, Jen-
nifer) og Den Bolig-
sociale leder (Mo-
hammed) samt den 
Daglig leder af Væ-
rebro i social balan-
ce/Værebro Råd-
givningen (Sia) mø-
derne har været 
afholdt virtuelt. 

Til orientering   

12. Ansøgninger der 
er behandlet over 
mail i Corona (Co-
vid-19) tiden. 

   

12a. 16/4-2020 Ansøg-
ning om midler på 
kr. 4.500, - til Get 
Grooved modtaget 
fra de boligsociale 
medarbejdere. 
Godkendt d. 11/6-
2020 på mail. 

Til orientering   
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12b. 14/5-2020 Ansøg-
ning om midler på 
kr. 4.000, - til Online 
Banko modtaget fra 
de boligsociale 
medarbejdere. 
Godkendt d. 15/5-
2020 på mail. 

Til orientering   

12c. 2/6-2020 Ansøgning 
om midler på kr. 
120.000, - til Som-
merferie aktiviteter 
modtaget fra de bo-
ligsociale medar-
bejdere. Godkendt 
d. 9/6-2020 på mail. 

Til orientering   

12d. 9/6-2020 Ansøgning 
om midler på 
28.200, - til Fod-
boldskole i uge 33 
modtaget fra VB  
1968. Godkendt d. 
17/6-2020 på mail 
(det kan være at vi 
modtager et beløb 
fra DAB). 

Til orientering   

12e. 16/7-2020 Ansøg-
ning om midler på 
kr. 63.122,50 til ind-
køb af Hoppepude 
og slushice maskine 
modtaget fra Børn & 
Ungeudvalget. 
Godkendt d. 22/6-
2020 på mail. 
(Grundet forhandlet 
rabat bliver denne 
pris dog kun på kr. 
58.497,50) 

Bent spørger til opbevaring, det er af-
talt med ejendomslederen at det opbe-
vares i Netto kælderen. 

  

13.  Evaluering af Be-
boerhuset og den 
boligsociale ind-
sats her i sommer-

Sten mener AVP skal bruge kort tid på 
at evaluere sommerens aktiviteter.  
Jennifer har været for det hele, god 
spredning og fordeling af arrangemen-
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ferien  terne.  
Jacqueline syntes det har været super, 
dog har der enkelte gange været for 
meget støj. 
Jens mener der er flere i blok 4 som 
var imod fodboldbanen pga. støj. 
I år har arrangørerne dog styret det 
godt. Sten syntes det har været godt at 
arrangementerne har givet god kontakt 
til beboere, som der ikke var kontakt 
med tidligere. 
Pernille vil tilføje at de boligsociale 
medarbejdere har rykket utroligt meget 
i den tid de har arbejdet i Værebro 
Park. Jennifer mener også man kan se 
en positiv udvikling, ved at beboerne 
selv har skabt netværk. 

14. Forespørgsel fra 
Bahaba ApS vedr. 
udendørs serve-
ring i sommer-
halvåret. (bilag 14) 

AVP mener der skal gives tilslutning til 
arrangementer hvis lovgivningen over-
holdes. 

  

15. Forespørgsel fra 
Trine Græse om 
Værebro Park ville 
være interesseret i 
at have en heste-
fold i trekanten 
bag blok 3 (områ-
det mellem nødde-
træerne og ”Byg-
geren”). 

Sten fik en opringning fra Trine om 
hestefold på skråningen bag nøde bu-
ske, bag blok 3, nord for Skolestien. 
Sten mener det er en god ide 
Eva spørger om det er godt for heste-
ne når der er skråt? 
Pernille mener træerne skal blive der 
Jens mener det trækker fluer og lugt af 
hest, nærmere på boligerne? 
Jacqueline mener blokrådet i blok 3 
skal høres. 
Bent mener der skal være noget teg-
ning på forslaget, inden der tages stil-
ling, så det pensles mere ud og er til at 
forstå. 
Sten taler med Trine om, at en tegning 
ønskes, inden godkendelse kan gives. 
Eva mener dog vi skal informere blok-
ken men ved ikke om AVP kan god-
kende det inden blok 3 er hørt? 
Der er umiddelbart bred tilslutning til 
forslaget. 
Jennifer spørger hvad med vedligehol-

Sten  
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delse af området? 
Ole mener der skal ligge en skriftlig 
aftale mellem afdelingen og kommu-
nen, med beskrivelse af evt. reetable-
ring af området hvis folden nedlægges 
igen. Det giver Leon ret i og glæder sig 
over hestene ikke larmer som græs-
klipperne.  

16. Din Parkering op-
lyser af de frem-
over bærer kamera 
til brug i tilspidse-
de situationer. (Bi-
lag 16) 

Til orientering   

17. Klage modtaget 
fra: Sabah Avais 
Ferozi Vedr. Man-
gel på parkerings-
pladser i Være-
broparken (blok 3) 
(Bilag 17) 

Sten giver beboer ret men mener det 
er svært at efterkomme ønsket 
Ole foreslår at der laves en samlet 
gennemgang af hele området i fælles-
skab mellem parkeringsudvalget, Din 
parkering og ejendomskontoret. 

Parkerings-
udvalget 

 

18. Åbenhed, aktind-
sigt og gennem-
sigtighed. 

Bent klager over og er meget vred over 
ikke at få agtindsigt omkring beredskab 
øst og de begrænsninger der er i klub-
gangen. 
Han er MEGET utilfreds med at nu har 
forholdene i klubgangen været sådan i 
over 50 år og kan ikke forstå at det 
pludselig er et problem. 
Bent VIL have alt kommunikation om-
kring klubgangen på skrift. 
Sten mener, at det skal deles i 2 ud-
fordringer… Corona og brandteknisk 
godkendelse. 
Sten beklager, at Bent ikke har fået et 
journalnummer af kommunen. 
Ole tilbyder at sende de journal og 
byggesagsnumre, som han har til 
Sten. 
Sten og Bent har efterfølgende en me-
get kraftig diskussion omkring, hvad 
der er sket og hvad der er informeret 
om og sagt gennem hele forløbet. 
Sten oplyste til sidst, at hvis det blev 

Ole  
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vedtaget at Bent skal have ALT kom-
munikation, vil han træde tilbage som 
formand, da han betragter det som 
mistillid til ham fra Bents side. Bent 
benægtede ikke, at det er dette og 
nævnte i samme forbindelse ”der har 
altid været problemer med dig Sten”. 
Henrik mener, det drejer sig om al in-
formation, som er kommet fra bered-
skab øst og kommunen til AVP (offici-
elle dokumenter). 
Bent KRÆVER, at han får ALT kom-
munikation omkring sagen også den 
interne, som kan have været mellem 
Sten, Ole og DAB. 
Under diskussionen hæver Bent kraf-
tigt stemmen igen og har en meget 
kedelig retorik og attitude over for Ole, 
som stopper ham og beder ham om at 
føre en ordentlig tone, ellers vil Ole 
forlade mødet. Der var enighed om, at 
officielle dokumenter videregives. Ole 
sender alt materiale til bestyrelsen di-
rekte, så han og Sten kan undgå yder-
lige beskyldninger om hemmelighol-
delse af information. 

19. Orientering fra ud-
valg og arbejds-
grupper 

   

19a. Inspektions- og or-
densudvalget. 

Sten nævner at han har klaget til DAB 
over at der ikke var referent til sidste 
møde, et medlem af AVP måtte derfor 
selv tage referat. 

  

19b. Blokrådsudvalget. Ingen kommentar   

19c. Kultur-, kommunika-
tions- og miljøud-
valget. 

Ingen kommentar  
 
 

 

19d. Børne- og ungeud-
valget. 

Har ansøgt om slushice maskine og 
hoppepude. Se punkt 12e. 
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19.e Byggeudvalget Byggeudvalget er oppe at køre igen 
efter Corona 

  

19f. Klubgruppen Snarligt generel forsamling dato følger Jennifer  

19g. Parkeringsudvalget:
  

Snart opstart efter Corona Sten  

19h. Arbejdsgruppen for 
TV & internettet: 

Snart opstart, der har været et par 
henvendelser fra udbydere  
Leon spørger om nyt om Yousee? 

Sten  

19i. Arbejdsgruppen for 
Fotokonkurrencer  

Jacqueline er den eneste tilbage i 
gruppen og spørger om den skal ned-
lægges? 
Jennifer og Eva træder ind. 

Jacqueline  

19j. Arbejdsgruppe for 
de 17. Verdensmål 

Arbejdet fortsætter i samarbejde mel-
lem byggeudvalget, boligsociale med-
arbejdere og beboerne. 

  

19k. Arbejdsgruppe for 
"Malerskolen": 

Sten er bekymret over at der ikke sker 
noget, der ligger stadig forslag som der 
kan søges til 
Sten ønsker flere medlemmer/beboere  
Sten ønsker fortsat at lave en maler-
skole, med lærer og undervisere ude-
fra 

Sten  

19l. Styregruppen for 
Kunst i Værebro 
Park 

Der arbejdes på at Jesper fra Kunstvild 
kan mødes omkring nye forslag med 
gruppen. 

Sten  

19m. Styregruppen for 
Kunst i Blokråd 3 

Værket er opsat, der mangler maling 
på kørebanen. Dette vil blive udført når 
kørepladerne bliver fjernet. Derudover 
afventer vi, at græsset får fat. En 
egentlig åbning vil blive afholdt når 
hele værket står klart.   

  

20. Afholdelse af Af-
delingsmøde bli-
ver tirsdag d. 20 
oktober 2020 kl. 
18:00 – 21:00.  
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20a. Skal starttidspunktet 
ændres? Jeg ville 
gerne undgå scena-
riet fra sidste år.  

Sten spørger til om de skrevne tider er 
ok? 
Det skal huskes at der er et regelsæt 
for mødet. 
Jacqueline foreslår om Mohammed og 
de boligsociale medarbejdere kan akti-
vere børn, hvis mødet rykkes frem til 
tidligere start? 
AVP mener ikke der skal gives adgang 
for berusede personer, dog er det en 
udfordring for medarbejdere i indgan-
gen at afgøre hvem der er berusede. 
Jens foreslog et førmøde, hvor 
spørgsmål kan stilles. Jennifer henvi-
ser til ”Mød kandidaterne” møde, som 
det er besluttet, at afholde årligt. Enig-
hed heri.  

  

20b. Starttid for formø-
det. Kan vi nå dette 
hvis det bliver kl. 
17.00?  

Formøde ml. AVP og DAB bliver kl. 
17.00. 

  

20c. Skal vi fastsætte et 
sluttidspunkt?  

Sluttidspunkt bliver kl. 21.00   

20d. Ordstyrerens rolle i 
praksis - herunder 
relevant taletid for 
beboerne uden- og 
indenfor mødets 
emner/punkter.   

Pernille mener mødet skal køres 
strammere end sidste år, hvor det kør-
te af sporet flere gange. 
Dette var AVP-medlemmer enige i. 

  

21. Gennemgang af 
løbende sager  

   

21a. Lovliggørelsen af 
Klubberne under 
centret 

Ole orienterede om processen. 
 

  

21b Rideklub og forbed-
ring af forholdende 
for VB1968. 
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21c. Vi har bevilget 6-
8.000,- til hardware 
pr. enhed. Men 
hvad med software 
samt hosting af mail 
samt web. 

Den enkelte hardware enhed tilfalder 
kvit og frit AVP-medlemmet som har 
udstyret, når det – iflg. DAB’s regelsæt 
er 4 -5 år gammelt.  
Leon mener alle skal have Office 365 
Der er en e-mail som hedder 
avp@værebropark.dk som skal kunne 
tilgås af alle. 
Sten vil have et mailsystem som over-
holder GPDR data lovgivningen. 
Sten mener at det bedste er en drop-
boks ordning. 
Sten mener ikke DAB`s system i besty-
relsesportalen kan bruges til noget 
som helst. Leon mener at det skal sik-
res at dropboks er stor nok hvis det 
vælges. 

  

22. Økonomioversigt   Der er lavet nogle tilbageføringer, så 
det er kommet på de rigtige konti. 
Jennifer mangler regnskab blokrådene. 
Der mangler bilag fra cafeen (ansøg-
ning). Jennifer efterspørger disse. 

Jennifer  

22a. https://www.dabboli
g.dk   

   

22b. Konto 115 og 116 Udleveret, ingen kommentar.   

22c. Vi har modtaget 
udkast til Langtids-
budget.  (Bilag 
22c1-2) 

Ingen kommentar   

22d. Vi har modtaget det 
revideret regnskab 
Værebro Park for 
perioden 1. april 
2019 til 31.  
marts 2020.  (Bilag 
22d1-2) 

   

22e Vi har modtaget 
Budgetudkast for 
Værebro Park 2021-
22.  (Bilag 22e1-4) 

Sten spurgte om det ville give husleje-
stigning. Jennifer henviste til, hvor det 
står. Budgetoplægget vil i fremlagte 
form ikke give huslejestigning. 

  

mailto:avp@værebropark.dk
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23. Ansøgning om 
midler på kr. 
20.000, - til TV-
Værebro (Bilag 23) 

Leon søger om midler til udskiftning af 
møbler til gæstehjørnet, så det frem-
står friskt og opdateret. Yderligere øn-
skes materialer til anden baggrund 
Samtidig skal der laves anden belys-
ning, Dette blev bevilget. 

Leon  

24. Eventuelt Jacqueline foreslår der skal være et 
Covid 19 testcenter i Værebro park 
Sten mener, den skal sendes videre til 
Sia. 
Det er IKKE i orden, at AVP-vagtplan 
udsendes for sent. Ole beklagede me-
get fejlen. 
Når der tilbydes lejemål er der fejlagti-
ge oplysninger om husdyr tilladelser, 
Ole vil sætte DAB i gang med at få det 
rettet til. 

  

 
 

Næste møde afholdes mandag den 14. september 2020. 


