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Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde 
10. februar 2020 

Mødeleder: Henrik Kjeldskov 
 
Referent: Ole Steen Larsen 

Dato: 10. februar 2020 

Tidspunkt: Kl. 18.00 

Sted: Afdelingsbestyrelsens kontor 

Til stede - bestyrelse: 
Sten Thorup  
Jennifer Thorup  
Bent Raspe-Pedersen 
Leon Friis Jørgensen  
Jacqueline Worsøe 
Henrik Kjeldskov 
 
Fraværende/afbud: 
Joakim Rosenschöld 
Hanne H. Sønnichsen 
Bibi Amina Sardar 
 
Til stede - suppleanter: 
Eva Paaske 
Tommy Nielsen 
 
Gæst: 
Annfinn Fuglefjord 
 

 

 Dagsordenspunkt:  Konklusion:  Ansvarlig:  Dead-
line:  

1. Valg af mødeleder Henrik Kjeldskov blev valgt.   

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 stillet 
af Annfinn Fugle-
fjord om etablering 
af loppemarked 

Annfinn har tidligere forsøgt med lop-
pemarked i centergangen, som han 
syntes, var for besværligt. 
Annfinn ønsker som tidligere et lokale 
stillet til rådighed, så loppemarked får 
en chance, da der dengang var kom-
met stigende antal besøgende. Øko-
nomien løb rundt og flere spørger fort-
sat efter et nyt loppemarked. Annfinn 
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oplever, at AVP ikke vil have loppe-
marked. Det er oppe i tiden alle andre 
steder, og med det antal beboere der 
bor her, bør det være aktuelt også her i 
afdelingen. 
AVP`s tidligere begrundelse med at 
der skal mere liv i centergangen, har 
ikke virket, hvorimod loppemarked 
skaber liv og hjælper mange menne-
sker. Annfinn håber på forståelse for 
sine ønsker og synspunkter. 
Sten spørger til åbningstiden og me-
ner, at der skal holdes åbent 2 gange 
pr. måned. 
Eva spørger, om det er for alle. Ja og-
så uden for afdelingen, hvis der er 
mange handlende, så holdes det ude i 
centergangen. Annfinn mener ikke, at 
AVP skal blande sig i driften af et lop-
pemarked. Jennifer sagde til Annfinn, 
at det er ærgerligt, at loppemarked 
ikke kan dele lokaler med andre. 
Annfinn mener ikke, at det kan lade sig 
gøre. Jennifer tænker, at det kunne 
være spændende, hvis lokaler deles 
mellem flere aktiviteter. Annfinn mener, 
at det bliver for bøvlet. Leon beder 
Annfinn om at se i øjnene, at det ikke 
kan lade sig gøre at blokere et lokale, 
da de skal kunne bruges til andre akti-
viteter. Du kan ikke få noget fast, hvor 
der kan opbevares sager. Leon mener, 
at Annfinn kan låne et lokale de 2 gan-
ge om måneden, der er åbent. 
Sten foreslår, at forslaget lægges i 
bunken til en senere fordeling af loka-
lerne. Det er meget at spærre et loka-
le, for at holde åbent 2 gange om må-
neden. Annfinn kan ikke se, hvad 
Kunstvild skal bruge et lokale til; der, 
sker jo ikke noget. Sten oplyser, at der 
stadig er 2 kunstnere, som arbejder i 
området. 
Henrik siger, at når der holdes loppe-
marked andre steder, har stadeholdere 
ikke sine ting stående fast imellem 
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salgsdagene. Henrik er enig i Leons og 
Stens betragtninger omkring et fast 
lokale. Der skal pakkes sammen mel-
lem hver gang. 
Jacqueline føler sig provokeret, over at 
Annfinn udtaler, at AVP vil umuliggøre 
det for ham, da AVP tidligere har givet 
Annfinn muligheder. Leon mener, at nu 
har Annfinn fået et tilbud om brug af 
centergangen, med opbevaring af bor-
de og stole indenfor døren til salen. 
Annfinn kan aftale med ejendomskon-
toret, hvornår adgangsbrikken til borde 
og stole skal virke i forbindelse med 
loppemarked. Tommy kan godt forstå 
Annfinns ønsker, og syntes, at regn-
buen måske kan dele med kunstnerne. 
Sten: AVP har lyttet, det er et godt 
formål, måske skal det tænkes ind i en 
løsning med en byttecentral. Lad AVP 
arbejde videre med det. Bent siger, at 
Norse Themes ikke bor her, men får 
lokalet gratis. Dette er ikke korrekt, 
retter Sten. Der er lavet lejekontrakt og 
aftale om socialt arbejde. Henrik run-
der af med AVP`s tilbud om en center-
gangsløsning for loppemarkedet.  
Annfinn siger, at hvis han ikke får det 
som han vil, så gider han ikke. Leon 
siger, at Annfinn skal lytte til det, der 
bliver sagt og forstå, at man ikke kan 
smide andre ud for at tilfredsstille ham. 
Den gamle rådgivning er ledig, men 
ikke attraktiv til formålet. Imens Leon 
taler færdigt, rejser Annfinn sig med 
bemærkningen om, at hvis det ikke 
kan blive som jeg vil have det, kan I 
glemme det. 

6. Kort pause    

7. Hanne ønsker af 
personlige årsager 
at udtræde af AVP 

Sten beklager, at Hanne ikke kan 
komme og få sin gave. Eva indtræder i 
AVP. Sten har kontaktet suppleanterne 
i rækkefølge, og den første som havde 
mulighed for at træde ind, var Eva.  
Dette blev enstemmigt godkendt. 
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8. Tildeling af for-
mandsposter i In-
spektions- og or-
densudvalget samt 
Blokrådsudvalget  

Der er nu 2 poster, som er ledige, de 
skal besættes.  
Eva vil gerne tage formandsposten i 
Inspektions- og ordensudvalget. 
Jacqueline tager formandsposten Blok-
rådsudvalget. 
Valg af begge kandidater, vedtages 
enstemmigt. 
Eva afstemmer med Ole, hvordan ar-
bejdet koordineres med ejendomskon-
toret i hverdagen. 

  

9. Orientering fra  
formanden 

   

9a. Møde i Kultur-, 
Kommunikations- og 
Miljøudvalget 

Torsdag den 16/1-2020 blev der af-
holdt møde i Kultur-, Kommunikations- 
og Miljøudvalget. På mødet var føl-
gende: Leon, Jacqueline, Henrik, Sten 
og Amina. Der var modtaget afbud fra 
Hanne, Jennifer og Joakim. 

 
 

 

9b. Møde i Arbejdsgrup-
pen for TV & Internet-
tet 

Mandag den 20/1-2020 blev der af-
holdt møde i Arbejdsgruppen for TV & 
Internettet. På mødet var følgende: 
Leon, Jennifer, Henrik, Sten, Søren og 
Tommy. Der var modtaget afbud fra 
Joakim.  

 
 
 

 

9c. Møde i Naboskabs-
sporet 

Torsdag den 23/1-2020 blev der af-
holdt møde i Naboskabssporet. Fra 
AVP var følgende: Jennifer, Hanne, 
Jacqueline, Eva og Sten. 

  

9d. Nytårskur Søndag den 26/1-2020 blev der afholdt 
”Årets Nytårskur” hos Dansk Kabel TV. 
Fra AVP var følgende: Jennifer, Jac-
queline og Sten.  

 
 
 

 

9e. Kommunikations-
workshop 2 

Mandag den 27/1-2020 blev der af-
holdt Kommunikationsworkshop 2. Fra 
AVP var følgende: Jacqueline, Hanne, 
Sten, Jennifer og Eva. 

  

9f. Åbent hus-
arrangement 
 

Tirsdag den 28/1-2020 blev der afholdt 
”Åbent hus-arrangement” i Beboerhu-
set for at ønske de nye medarbejdere 
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velkommen. Fra AVP var følgende: 
Jennifer, Amina, Bent, Eva og Sten. 

9g. Styringsdialogmøde Tirsdag den 28/1-2020 blev der afholdt 
Styringsdialogmøde med GAB. Fra 
AVP var følgende: Henrik, Jennifer, 
Jacqueline og Sten. 

  

9h. AlmenNet Konferen-
ce 

Torsdag den 30/1-2020 blev der af-
holdt AmenNet Konference – Bære-
dygtighed gennem digitalisering. Fra 
AVP var følgende: Jacqueline og Sten. 
Info kan ses her 
https://almennet.dk/nyheder/2020/1/ho
ejdepunkter-fra-konferencen-
baeredygtighed-gennem-digitalisering/ 
 

  

9i. Distriktsmøde Torsdag den 30/1-2020 blev der af-
holdt Distriktsmøde. Ingen fra AVP 
havde mulighed for at deltage. 

  

9j.  VP-helhedsplan - 
weekendseminar 

Lørdag/Søndag d. 1-2/2-2020 blev der 
afholdt Værebro Park helhedsplan – 
weekendseminar. Fra Byggeudvalget 
var følgende: Leon, Henrik, Jennifer, 
Jacqueline og Sten. Der var modtaget 
afbud fra Joakim. 

  

9k. Forretningsudvalgs-
møde vedr. brand-
teknisk gennemgang 

Mandag d. 3/2-2020 blev der afholdt 
møde i Forretningsudvalget med Ole 
vedr. løsningsmuligheder i forbindelse 
med den brandtekniske gennemgang i 
Klubgangen. På mødet var følgende: 
Ole, Henrik, Jennifer og Sten. 

  

9l. Inspektions- og or-
densudvalgsmøde 

Mandag d. 3/2-2020 blev der afholdt 
Inspektions- og ordensudvalgsmøde. 

  

9m. Møde om Markvan-
dring 

Tirsdag den 4/2-2020 blev der afholdt 
møde om Markvandring og budgetmø-
de 2020. På mødet var følgende: Jen-
nifer, Tommy, Jacqueline og Sten. 

  

9n. Gennemgang af 
klubgang og -lokaler 

10/2-2020 blev der afholdt møde i For-
retningsudvalget med Ole. Gennem-
gang af klubgangen, samt klublokaler 

  

https://almennet.dk/nyheder/2020/1/hoejdepunkter-fra-konferencen-baeredygtighed-gennem-digitalisering/
https://almennet.dk/nyheder/2020/1/hoejdepunkter-fra-konferencen-baeredygtighed-gennem-digitalisering/
https://almennet.dk/nyheder/2020/1/hoejdepunkter-fra-konferencen-baeredygtighed-gennem-digitalisering/
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med henblik på at finde en løsning. 
Følgende er indkaldt: Henrik, Jennifer, 
Jørgen Franck og Sten. 

9o. Kurser for AVP Husk at se efter kurser, seminarer og 
konferencer på både BL og DAB’s 
hjemmesider. Send dine ønsker til for-
retningsudvalget, som står for tilmel-
dingen. 

  

9p Almene boligdage Sidste frist for tilmelding er d. 11/8-
2020. Det er kun for indvalgte bolig 
repræsentanter.  

  

9q BID Bagsværd 25/2-2020 afholder BID Bagsværd 
workshop, målet er at gøre Bagsværd 
Bymidte mere levende. 

  

10. De 17 Verdensmål Jacqueline stiller forslag om nedsæt-
telse af arbejdsgruppe for De 17 Ver-
densmål. Dette er forslået tidligere og 
gøres nu igen. Planen er, at lave work-
shops for beboerne. Sten foreslår, at 
der sendes mail ud. Henrik syntes, det 
er en rigtig god ide. 

  

11. Adgangsforhold  Ejendomskontoret har tidligere oplyst, 
at de har lukket alle nøglebrikker og 
har bedt AVP om retningslinjer vedr. 
adgang for AVP-medlemmer med nøg-
lebrikker. Sten har udarbejdet et for-
slag. Leon syntes oplægget er ok. 
Bent mener ikke, at det kan bruges, da 
der står, at ved misbrug kan forret-
ningsudvalget inddrage adgangen.  
Bent mener, at det er forkert. Det skal 
være alle i AVP, som skal tage denne 
beslutning om lukning af adgang med 
brikker. 
Jacqueline troede, at forretningsudval-
get tager det med den enkelte. 
Henrik syntes, at Jens’ mail skal næv-
nes, idet han ikke er enig i den be-
grænsede adgang til klubmedlemmer.  
Jennifer mener, at det skal være den 
enkelte, der beder om adgang.  
Leon påpeger, at der for et par år si-
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den blev ryddet op i klubgangens brik-
adgang ud fra medlemslister. 
Sten får det rettet og genfremsendt. 
Ole har indvending til at AVP-
medlemmer har ubegrænset adgang til 
alt. Det kommer ikke til at ske, der bli-
ver ikke adgang til gården og ejen-
domskontoret. 
Bent mener heller ikke, at AVP har 
noget at gøre på ejendomskontoret 
eller gården. 
Leon siger, at det kan være klubmed-
lemmer, som også har adgang til ele-
vator i nr. 24.  
Ole får undersøgt den tidligere elevator 
i mellemgang ved blå gang. 
Jacqueline siger, at arrangementgrup-
pen har forlangt adgang 24/7/365. 
Leon siger, det skal være muligt at fle-
re får adgang til opgange i et blokråd. 
Alle godkender det fremsendte, når det 
bliver renskrevet. 

12. Regelsæt for op-
hængning i Være-
bro park 

Sten og Leon mener, at der er kaos i 
ophængsskabe. Sten spørger, om em-
net skal tages op igen? 
Bent mener, at der skal stemmes om 
det på et afdelingsmøde. 
Sten mener, at det er vigtigt, at der 
arbejdes med det inden afdelingsmø-
det. Bent mener, at det skal være i A5 
format så der er plads til mere og det 
kan læses. Så er han sikker på, at det 
bliver vedtaget. Henrik siger, at der var 
et par andre krav i forslaget bl.a. om-
kring nedtagning. Henrik konkluderer, 
at det blot skal rettes og genfremsæt-
tes på næste afdelingsmøde.  

  

13. Orientering fra ud-
valg og arbejds-
grupper 

Arbejdsgrupper er nyt på denne dags-
orden, det er under punktet sammen 
med orientering fra udvalg. 

  

13a. Inspektions- og or-
densudvalget 

Eva har ikke noget. Der er udsendt 
referat fra sidste møde. 
Tommy fryser stadigvæk på grund af 
træk i lejligheden. Sten husker Tommy 
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på, at det skal tages op under mark-
vandring. 

13b. Blokrådsudvalget Leon har en orientering om, at dem der 
bor i blok 2, har besøg i beboerhuset 
med fællesspisning og en snak med de 
boligsociale medarbejdere. Leon syn-
tes, at det bliver spændende. 
Jacqueline overtager mappen til ud-
valget. 

  

13c. Kultur-, kommunikati-
ons- og miljøudvalget 

Leon vil prøve at lægge en fast dag for 
mødet. Der bliver rundsendt referat. 

 
 
 

 

13d. Børne- og ungeud-
valget 

Jennifer oplyser, at der bliver indkaldt.   

13e. Arbejdsgruppen for 
TV & Internettet 

Sten oplyser der har været et positivt 
møde, der afholdes et nyt møde for det 
videre arbejde. 

  

13f. Arbejdsgruppen for 
fotokonkurrencer 

Jacqueline siger der er udarbejdet et 
forslag som kommer til godkendelse i 
AVP. 

  

13g. Byggeudvalget Sten oplyser, at der har været en su-
per workshop. Der vil fortsat komme 
info ud via nyhedsbrev. 

  

14. Økonomioversigt Nicklas er vendt retur med at alle konto 
rettelser er lavet. Jennifer oplyser, at 
der fortsat er fejl, som skal omposte-
res. 

  

14a. https://www.dabbolig.
dk 
 

   

14b. Konto 115 og 116    

15. Eventuelt Jacqueline har ikke sendt AVP nyt ud, 
da der ikke var emner. Der kommer en 
jan/feb-omdeling. Jacqueline opfordrer 
endnu engang til at komme med ind-
læg. 

  

https://www.dabbolig.dk/
https://www.dabbolig.dk/
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Eva kan komme på ejendomskontoret 
for at få en vejledning i internet og tv i 
lejemålet, til sin nabo. 
Leon påpeger, at der ikke er internet i 
lokale A og B. 
Sten var i beboerhuset til et arrange-
ment, hvor ældre ikke kunne høre, 
hvad der bliver sagt. Skal der laves 
mikrofon og teleslyngeanlæg? 
Leon syntes, at der skal sættes noget i 
gang. Sten mener, at man skal tænke 
et anlæg ind som totalløsning med mi-
krofon og højtalere, som også kan 
bruges udendørs. 
Ole arbejder videre med det sammen 
med Mohammed og Sia. 
Ole opfordrer alle AVP-medlemmer til 
at komme velforberedt til markvandrin-
gen. Det gør det nemmere for ham at 
udarbejde et budgetoplæg. 
Tommy manglede en repræsentant fra 
blokrådene til forberedelsesmødet til 
markvandring Det er dem, som kender 
de enkelte områder i afdelingen. 
 

 
 

Næste møde afholdes mandag den 9. marts 2020. 


