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Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde 
11. februar 2019 

Mødeleder:  

Referent: Helen Blücher 

Dato: 11. februar 2019 

Tidspunkt: Kl. 18.00 

Sted: Afdelingsbestyrelsens kontor 

Til stede - bestyrelse: 
Sten Thorup  
Henrik Kjeldskov 
Jennifer Thorup  
Bent Raspe-Pedersen 
Hanne H. Sønnichsen 
Leon Friis Jørgensen  
Jacqueline Worsøe 
Helen Blücher (sekretær) 
 
Suppleanter: 
Tommy Nielsen 
Johnny Ibsen 
 
Gæst: 
Annfinn Fuglefjord 
Ingelise Henriksen 
 
Afbud: 
Amina Sardar 
Joakim Rosenschöld 

 

 Dagsordenspunkt:  Konklusion:  Ansvarlig:  Dead-
line:  

1. Valg af mødeleder.  Henrik Kjeldskov.   

2. Valg af referent. Helen Blücher blev valgt.    

3. Godkendelse af dags-
orden. 

Dagsordenen blev godkendt.   

4. Bemærkninger til refe-
rat fra sidste møde.  

Ingen bemærkninger.   

5. Ansøgning om afhol-
delse af loppemarked i 
centergangen.  

Sten takkede for det oplæg, som 
Regnbuen havde fremsendt vedr. ny 
form for afvikling af loppemarked. 
Bestyrelsen godkendte forslaget og 
opfordrede til at sætte det i gang. 
Der var enighed om, at prisen for en 
plads skulle være 20 kr.  
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 Dagsordenspunkt:  Konklusion:  Ansvarlig:  Dead-
line:  

6. Orientering fra for-
manden. 

  
 

 

6a Regelsæt for ophæng-
ning af informations-
materiale. 

Sten: DAB har modtaget en fore-
spørgsel om, hvorvidt AVP må ind-
føre et regelsæt for ophængning af 
informationsmateriale. Jane Skou 
Gettermann, DAB oplyser, at AVP 
ikke har mandat til et sådant initiativ. 
AVPs forretningsudvalg har bedt om 
et svar på, hvorfra henvendelsen 
kommer og en skriftlig forklaring på, 
hvor dette står. Det blev besluttet, at 
vi fortsætter med det, der er aftalt og 
tilføjer, hvordan der må hænges op i 
centret, indtil nyt foreligger fra DAB.  

Sten  

6b Iværksætterimøde.  Sten: Der blev tirsdag den 5/2-19 
afholdt møde vedr. iværksætteri. 
Der var en positiv dialog og mange 
sjove og interessante planer.  

  

6c Møde med Gladsaxe 
Kommune. 

Sten: Der blev onsdag den 6/2-19 
afholdt møde med Gladsaxe Kom-
mune. De er meget positiv indstillet 
overfor iværksætteri og tilbyder 
hjælp, hvis der er behov.  

  

6d Problematikken vedr. 
Nettos lukning af ad-
gang fra centret. 

Intet nyt. Det er dog fastslået, at 
ingen lejere i centret kan lave æn-
dringer (tilmuring af udgang) uden 
tilladelse. Afventer kommunikation 
med Netto.  

  

6e IT-løsning til AVP-
medlemmer.  

Sten: Der vil blive indkaldt til møder 
med hhv. GAB, DAB og Beboerhu-
sets medarbejdere. Der vil ligeledes 
blive indkaldt diverse parter vedr. it-
løsning til AVP-medlemmerne.  

  

7. Ansøgning vedr. udlån 
af edb-udstyr i Bebo-
erhuset til undervis-
ningsbrug.  

Udlån af edb-udstyr til brug for un-
dervisning er hermed godkendt. 
Forudsætningen for denne aftale er 
naturligvis, at alt bliver tilbageleveret 
i samme stand, som det er modta-
get. Det skal samtidig understreges, 
at det sikres, at effekterne bliver 
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 Dagsordenspunkt:  Konklusion:  Ansvarlig:  Dead-
line:  

forsvarligt låst inde efter brug. 
Carl Jørgen som står for it-caféen, 
er underrettet om denne aftale. 

8. Endelig godkendelse 
af forretningsorden.  

Forretningsordenen blev endelig 
godkendt og underskrevet.  

  

9. Eventdag i Værebro 
Park.   

Sten: Det foreslås, at vi laver en 
dag, hvor forskellige aktører kan 
møde beboere i Centret. Yousee 
har tilbudt at kommer herud. Også 
Dansk Kabel Tv har vist interesse. 
Eventuelle deltagere kunne være 
forskellige forretningsdrivende (fø-
devarer, delebilsordninger, el-biler 
m.v). Mulighederne er mange og 
AVP-medlemmerne aftalte at tænke 
over muligheder og maile eventuelle 
forslag til Sten.  

AVP  

10. Afvikling af AVP-møde 
fremover.  

Sten: Skal AVP-mødet ændres til 
rent beslutningsmøde således, at 
selve arbejdet og drøftelser bliver 
taget i udvalgene? Der var enighed 
om, at man ville forsøge at arbejde i 
retning af et beslutningsmøde, dog 
var betingelsen, at alle skal høres.   

  

11. Forespørgsler om ud-
lån af VP’s logoflag 
samt workshopflag til 
brug i udstilling hos 
Dansk Arkitektur Cen-
ter. 

Der var enighed om at VPs logoflag 
og workshopflag gerne må udlånes. 

  

12. Dato for fremvisning af 
flagprojektet. 

AVP vil invitere Heine Thorhauge 
Mathiasen til at komme og præsen-
tere forslag til flag. Evt. som start på 
næste AVP-møde.  

Sten  

13. Forespørgsler om ge-
nerel tilladelse til op-
hængning af opslag fra 
Beboerhuset samt Ar-
rangementgruppen. 

Indtil videre gives dispensation til at 
lade opslag hænge. Afventer tilba-
gemelding fra DAB jf. pkt. 6.a.  
 

  

14. Forslag om at ejen- Sten: Har modtaget status på skab-   
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 Dagsordenspunkt:  Konklusion:  Ansvarlig:  Dead-
line:  

domskontoret forestår 
oprydning af opslag 
samt rengøring af op-
sætningsflader i uge 7 
således, at vi starter 
med et rent udgangs-
punkt. 

enes stand om, hvilke der skal ren-
gøres og hvilke der skal udskiftes. 
Ole er ved at indhente priser – både 
på udskiftning af ”glas”, og hele ud-
hængsskabe.  

 
Ole 

15. Lukkede punkter.    

16. Orientering fra udval-
gene 

   

a) 
 

Inspektions- og or-
densudvalg. 
 

Rygning i center, klubgang og klub-
lokalerne.  
 
Der er modtaget talrige klager over 
gener pga. rygning. DAB er sat på 
sagen. 
 
Vigtigt at finde en holdbar løsning. 

Sten/Ole  

b) Blokråds- og miljøud-
valg. 

Hanne: Har modtaget regnskabet. 
Sten opfordrede til, at det sendes ud 
til blokrådene. Vigtigt med åbenhed.  

  

c) Kultur- og kommunika-
tionsudvalg. 
 

 

1) Der afholdes møde den 12/2-
19. 
 

2) Der er aftalt inspirationstur til 
Bredalsparken for udvalget 
den 22/2-19 

 
Send gerne mail til Leon, hvis nogen 
kommer i tanke om emner, der øn-
skes belyst.  

  

d) Børne- og ungeudval-
get. 

Intet pt.    

e) Parkeringsudvalg 
 

 

Joakim har fået en ”tilladelse” til 
droneoverflyvning over det matrikel-
nummer, der skal fotograferes. Til-
ladelsen løber februar ud. 

 
 

 

17. Økonomioversigt 
 

Jennifer: Noget er bogført og noget 
er stadig forsinket. Skyldes bl.a. op-

Jennifer  
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 Dagsordenspunkt:  Konklusion:  Ansvarlig:  Dead-
line:  

 
Konto 115 og116 
 

læring af ny medarbejder. Efter en 
kort dialog om moderniseringspul-
jen, blev det besluttet at undersøge, 
om der er modstand mod at lave et 
ekstraordinært afdelingsmøde og 
her beslutte, om der skal søges ny 
pulje.  

18. Eventuelt Johnny talte om affaldssortering og 
hvad den kommende lovgivning på 
området betyder for den enkelte 
beboer. Dette træder i kraft i 2021 
og der kigges på det til den tid.  
 
Jacqueline opfordrede til at komme 
med input til AVP-nyt. 
 
Jennifer undrer sig og føler sig pro-
vokeret over Niels Olsens udmel-
dinger i referatet fra Bestyrelsesmø-
det for Partnerskabet den 24/1-19. 
Niels Olsen rykker AVP for en afkla-
ring på lokaler ifm. Rådgivningens 
flytning til Beboerhuset og om at 
dedikere konkrete lokaler og 
fastsætte vilkår. Jennifer mener, at 
AVP mangler at få en afklaring på, 
hvad der skal ske også økonomisk. 
Ønsker bl.a. at vide, om der stadig 
betales til en person, der ikke er der 
mere. 
 
Sten har været i dialog med Tom 
Willingsøe ang. hans rollator. Der er 
ikke plads i cykelskuret. Sten taler 
med Ole. 
 
Leon: TV Værebro er gået i sort. 
Leon er i dialog med et AV-center i 
Skovlunde, som vender tilbage hur-
tigst muligt.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sten 

 

 
Næste møde afholdes mandag den 11. marts 2019. 
 
Skriv venligst en besked, hvis der bliver lagt noget i dueslaget. 
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Hvis suppleanterne ønsker at spise med efter bestyrelsesmødet, bedes de give Jennifer 
besked – senest søndag inden kl. 12.  
 


