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Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde 
13. januar 2020 

Mødeleder: Jacqueline Worsøe 
 
Referent: Helen Blücher 

Dato: 13. januar 2020 

Tidspunkt: Kl. 18.00 

Sted: Afdelingsbestyrelsens kontor 

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

 

 Dagsordenspunkt:  Konklusion:  Ansvarlig:  Dead-
line:  

1. Valg af mødeleder Jacqueline Worsøe.   

2. Valg af referent. Helen Blücher blev valgt.    

3. Godkendelse af 
dagsorden 

Punkt 9e. blev tilføjet på mødet.   

4. Besøg af vores nye 
ledere af Beboerhu-
set 

Sten bød velkommen til netværkskoor-
dinator Sia Boesen og boligsocial leder 
Mohammed Hamouti.  
Sia og Muhammed præsenterede sig 
og fortalte kort om nogle af de opga-
ver, der skal arbejdes med (heriblandt 
fokus på tryghed, trivsel og det gode 
naboskab). 

  

5. Lukning af den ge-
nerelle adgang til 
Beboerhuset / Mo-
hammaed Hamouti 

Grundet den stigende udfordring med 
misbrug af faciliteter foreslår Moham-
med lukning af den generelle adgang 
til Beboerhuset. På trods af samtaler 
med brugere af huset, møder de an-
satte ofte op til et tilsvinet og rodet Be-
boerhus. Mohammed foreslår, at for-

  



Side 2 af 6 

 Dagsordenspunkt:  Konklusion:  Ansvarlig:  Dead-
line:  

eninger/brugere af huset kun får ad-
gang via deres chip i et - på forhånd - 
aftalt tidsrum. Således kan der plan-
lægges, så der bliver taget hensyn til 
alle brugere af huset. Fx giver det ikke 
mening, at grupper, der koncentrerer 
sig om matematik, bruger huset sam-
men med legegrupper for børn. For-
slaget blev enstemmigt vedtaget. 

6. Besøg af Louise  fra 
Statens Kunstfond 
samt Jesper Aabille 

Louise fra Statens Kunstfond fortalte 
om deres samarbejde med Værebro 
Park fra start og til nu. AVP skulle be-
slutte, om Jesper skal igangsætte ar-
bejdet omkring sit kunstværk. Planen 
er, at han skal lave et kunstværk, der 
fortæller Værebro Parks historie – set 
fra beboernes synspunkt. Han skal 
således bruge sit netværk, tale med 
beboere, indsamle fortællinger og 
præsentere sit forslag på et møde med 
beboerne i maj/juni. Det blev vedtaget, 
at Jesper kører videre med projektet. 

  

7. Kort pause    

8. Bemærkninger til 
referat fra sidste 
møde  

Ingen bemærkninger.   

9. Orientering fra  
formanden 

Sten bad om, at formændene for de 
enkelte udvalg fremover også inviterer 
suppleanterne med til udvalgsmøder-
ne. 

  

9a. GAB Nytårskur  Tirsdag den 7/1-2020 blev der afholdt 
GAB Nytårskur, med deltagelse af 
Bent, Jennifer, Jacqueline og Sten. 

 
 

 

9b. Serviceaftalen for 
Værebro Park 

Onsdag den 8/1-2020 blev der afholdt 
møde med DAB vedr. serviceaftalen 
for Værebro Park med deltagelse af 
Henrik, Jennifer, Hanne og Sten. Det 
blev på mødet aftalt, at FU og DAB 
”stikker hovederne sammen” hvert hal-
ve år, for at følge op på serviceaftalen. 
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9c. Boligpolitisk møde for 
boligorganisationer 

Torsdag den 9/1-2020 blev der afholdt 
boligpolitisk møde for boligorganisatio-
ner i BLs 2. og 9. kreds med deltagelse 
af Henrik og Sten. Der var desværre 
deltagerbegrænsning på 2 personer. 
Trist, når vi ønskede at deltage med 6 
personer. 

  

9d. Kultur-
kommunikations- og 
miljøudvalg 

Torsdag den 16/1-2020 kl. 18:00-19:30 
afholder Kultur-Kommunikations- og 
Miljøudvalget møde.  

 
 
 

 

9e. Internet og TV-
udbyder 

Den 20/1-2020 kl. 18:00-20:00 afhol-
des  møde vedrørende Værebro Parks 
leverandør af internet og TV-udbyder, 
samt hvilke kontrakter og økonomiske 
forpligtigelser vi er hængt op på. 

  

9f. Naboskabssporet 
 

Torsdag den 23/1-2020 kl. 18:00 – 
19:30 afholdes der møde i Nabo-
skabssporet. 

 
 
 

 

9g. Kommunikations 
workshop 2 

Mandag den 27/1-2020 kl. 17:00 – 
20:00 afholdes der Kommunikations-
workshop 2. 

  

9h. Styringsdialogmøde Tirsdag den 28/1-2020 kl. 19:00 – 
21:00 afholdes der Styringsdialog mø-
de i GAB-regi. Bent, Joakim og Amina 
deltager ikke. 

  

9i. BL Konference Torsdag d. 30/1-2020 kl. 9:30 – 15:30 
afholdes der BL Konference med em-
net ”Bæredygtighed gennem digitalise-
ring”. Tilmelding er nødvendig. 

  

9j.  Distriktsmøde Torsdag den 30/1-2020 kl. 10:00 – 
11:30 afholdes der Distriktsmøde. 

  

9k. Seminar - Byggeud-
valget 

Weekenden den  1-2/2-2020 afholdes 
der Værebro Park helhedsplan – 
weekendseminar for Byggeudvalget. 

  

9l. Invitation – 9. kreds-
konference 

Lørdag den 7/3-2020 kl. 09:30 – 17:00 
afholdes 9. kredskonference om ”Os & 
FN’s Verdensmål”. Samlet tilmelding er 
nødvendig. Giv besked til Sten på mail. 
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Der er pt. modtaget tilmelding fra Inge-
lise Tofteberg Henriksen. Suppleanter-
ne er velkomne til at deltage. 

9m. Byggeriet – Glads-
axes nye hestehold 

Byggeriet af Gladsaxes nye hestehold, 
samt opdatering af lokalerne på ”Byg-
geren” skal til at påbegyndes. Informa-
tionsmateriale er udsendt til beboerne. 

  

10. ”Rygning forbudt” 
skilte  

Opsætning af ”Rygning Forbudt” skilte 
i Værebro Park. Inspektions – og or-
densudvalget indstiller til at vedtage 
opsætning at skilte af kvalitet, der ikke 
umiddelbart kan pilles ned. Opsætning 
af skilte blev vedtaget. 

Ole  

11. Adgangsforhold  Ejendomskontoret har lukket adgange 
via briksystemet. Det skal besluttes, 
hvem der skal have adgang og til 
hvad. Sten laver oplæg til et regelsæt 
og sender det ud til AVP.  

Sten  

12. Forslag vedr. bar-
nevognsrum  

Vores arbejdsgruppe har følgende, 
som ønskes vedtaget: 
Barnevognsrummet i Rigmors opgang 
(nr. 32) genetableres - med dør og lås. 
Er der flere beboere, som ønsker gen-
etablering af rummene, skal disse rette 
henvendelse til ejendomskontoret. 
Ejendomskontoret skal efterfølgende 
genetablere det/de pågældende rum - 
også med dør og lås. Nøgle/brik skal 
udleveres gratis - idet der tidligere er 
betalt for nøgle. Forslaget blev vedta-
get. Joakim stemte imod forslaget.  

Ole 
 
 

 

13.  Byggeudvalget Bent har valgt at trække sig fra sin 
plads i udvalget. Vi skal have valgt en 
ny deltager. Joakim indtræder i stedet 
for Bent. 

  

14. AVP-
sekretærfunktionen  

Hvad ligger der i denne jobfunktion, 
hvad kan der forventes? Sten indkal-
der AVP, suppleanterne, Helen, Ole og 
Monica til et møde omhandlende dette 
emne.  

Sten 
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15. Orientering fra ud-
valgene. 

   

11a. Inspektions- og or-
densudvalget. 

Intet.   

11b. Blokrådsudvalget. Intet.   

11c. Kultur-, kommunikati-
ons- og miljøudval-
get. 

Leon: Der er møde på torsdag den 
16/1-20, hvor der bl.a. er et punkt på 
dagsordenen omhandlende madaf-
faldshåndtering. Leon foreslog, at man 
kunne drøfte, om der var brug for se-
kretærbistand i forbindelse med møder 
i dette udvalg.  

 
 
 

 

11d. Børne- og ungeud-
valget. 

Intet.   

16. Økonomi Jennifer: Som tidligere sagt, afventer 
Jennifer tilbagemelding fra Nicklas 
vedr. nogle poster, der er konteret for-
kert. Julegaver til ansatte på ejen-
domskontoret skal ikke godkendes af 
AVP. Der var stor ros til arrangørerne 
af ”juleaften i Værebro Park” og AVP 
godkendte den fremsendte opgørelse 
over omkostninger for afholdelse af 
juleaften.  

  

17. Eventuelt Bent spurgte til Kunstskolen. Jacqueli-
ne svarede, at den eneste der p.t. ar-
bejder for, at Kunstskolen kommer op 
at køre igen er Sten. Leon har fået fle-
re henvendelser fra folk, der spørger 
om at få et sted til at male. Sten oply-
ste, at han arbejder på sagen og hå-
ber/ønsker, at der kan blive givet grønt 
lys til at benytte Rådgivningens gamle 
lokaler til Kunstskolen. 
 
Statens Kunstfond har i samarbejde 
med tidligere boligsocial medarbejder 
Mette bevilget kr. 60.000,- til et kunst-
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projekt der omfatte 1 højst 2 trappeop-
gange. Sten orienterede om at FU fo-
reslår, at AVP takker nej til pengene af 
flere forskellige årsager (den kommen-
de helhedsplan, at det kun omhandler 
1-2 opgange og at fokus bør ligge på 
Jesper Aabilles kommende projekt).  
 
Eva spurgte om, hvordan man finder 
ud af, at der fx er noget, der hedder 
Naboskabssporet. Eva vil gerne delta-
ge i Naboskabssporets arbejde. Sten 
gav hende ret i, at de bør reklamere 
mere for sig selv, hvilket han havde 
nævnt for Muhammed. Det er vigtigt at 
synliggøre de gode tiltag. Sten oriente-
rede om, at der også afholdes noget, 
der hedder distriktsmøde, som foregår 
i dagtimerne. Her deltager de professi-
onelle (institutionerne, Rådgivningen 
m.v. og beboerne). 

 
 

Næste møde afholdes mandag den 10. februar 2020. 


