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Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde 
14. januar 2019 

Mødeleder:  

Referent: Helen Blücher 

Dato: 14. december 201 

Tidspunkt: Kl. 18.00 

Sted: Afdelingsbestyrelsens kontor 

Tilstede: 
 
Bent Raspe-Pedersen 
Hanne H. Sønnichsen 
Jennifer Thorup 
Sten Thorup 
Jacqueline Worsøe 
Joakim Rosenschöld  
Amina Sardar 
Henrik Kjeldskov 
Tommy Nielsen 
Helen Blücher (sekretær) 
 
Afbud: 
Leon Friis Jørgensen 

 

 Dagsordenspunkt:  Konklusion:  Ansvarlig:  Dead-
line:  

1. Valg af mødeleder.  Henrik Kjeldskov   

2. Valg af referent. Helen Blücher blev valgt.    

3. Godkendelse af dags-
orden. 

Pga. fremmøde fra Regnbuen, ryk-
ker punkt 11. op som punkt 5. 

  

4. Bemærkninger til refe-
rat fra sidste møde.  

Ingen bemærkninger   

5. Annfinn Fuglefjord / 
Forespørgsel om loka-
le til Regnbuens lop-
pemarked. 

Sten: AVP siger nej til afholdelse af 
loppemarked efter samme princip 
som hidtil. Det er ikke modvilje, og 
man vil se positivt på en anden form 
for loppemarked. Det kunne fx være 
i centergangen 1-2 gange om må-
neden eller et bemandet lokale, der 
betales leje for. Der skal tænkes 
anderledes. AVP ønsker liv i centret. 
Har ikke råd til at optage et lokale til 
opmagasinering med salg for øje. 
Det blev besluttet, at Annfinn tænker 
det igennem, og vender tilbage med 
forslag til ny form for afholdelse af 
loppemarked. 

Annfinn  
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 Dagsordenspunkt:  Konklusion:  Ansvarlig:  Dead-
line:  

6. Orientering fra for-
manden. 

  
 

 

6a Statens Kunstfond. Sten: Der er afholdt møde med Sta-
tens Kunstfond den 9/1-19 ang. 
Kunstvild. Der var stor velvilje og 
opbakning fra Gladsaxe Kommune 
og Statens Kunstfond.  

  

6b Naboskabsmøde.  Sten: Der afholdes Naboskabsmøde 
den 17. januar 2019. 

  

6c Dansk Kabel Tv. Sten: Dansk Kabel Tv afholder Nyt-
årskur den 20. januar 2019. 

  

6d Styringsgruppemøde.  Sten: Der afholdes Styringsgruppe-
møde den 21. januar 2019. 

  

6e Social Balance.  Sten: Der afholdes møde med Soci-
al Balance den 24. januar 2019. 

  

6f BL Kredsmøde.  Sten: Der afholdes BL Kredsmøde 
den 29. januar - 2019. 

  

6g Opfølgende Kick-
startsmøde.  

Der afholdes opfølgende Kickstart-
møde den 31. januar 2019. 

  

6h BL Weekendkonferen-
ce. 

Der afholdes BL Weekendkonferen-
ce den 1. – 2. marts 2019. 

  

7. Lukkede punkter.     

8. Arrangementet ”Juleaf-
ten i Værebro Park 
2018.  

AVP tager kraftigt afstand fra de 
regelbrud, der forgik den 24. de-
cember 2018. Problematikken er 
taget under ”lukket punkt” ved mø-
det. AVP arbejder for, at fremtidige 
arrangementer afholdes efter gæl-
dende regler. 

  

9. Fældning af mirabelle-
træer. Forslag udvides 
til at omfatte alle mira-
belletræer i forbindelse 

Sten: Forslaget blev behandlet på 
mødet i salen. Andre træer skal 
plantes i stedet for. Der var enighed 
om at have tillid til, at Materialegår-
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 Dagsordenspunkt:  Konklusion:  Ansvarlig:  Dead-
line:  

med gangområder i 
VP.  

den har styr på det. 

10. Forslag om etablering 
af vejbump ved de la-
ve blokke. Forslaget 
udvides til at omfatte 
hele VP.  

Sten: Er enig med forslagsstillerne. 
Punktet tages på Inspektionsud-
valgsmødet i samarbejde med Ole.  
 

  

11. Iver Skov Henriksen 
efterlyser selvstændigt 
regnskab for Beboer-
huset. 

Jennifer er enig og synes også at 
regnskabet skal lægges frem. Den 
gamle bestyrelse kunne heller ikke 
få regnskabet. Sten: Det bør være 
et krav fra AVP’s side rettet mod 
DAB. Beboerhusets økonomi skal 
være synlig. 

Jennifer  

12. Sten: Indførelse af 
”Mød Kandidaterne” 
en paneldebat med 
kandidaterne ved valg 
til AVP, så beboerne 
kan få et indtryk af de 
enkelte kandidater. 

Enighed om at vælgermøde gøres 
permanent.  

  

13. Godkendelse af forret-
ningsorden 

Passus vedr. mødelederens befø-
jelser godkendes. Joakim læser kor-
rektur og forretningsordenen under-
skrives ved næste møde. 

Joakim  

14. Henrik: Ansøger på 
vegne af ”Cykling uden 
alder” om midler til 
indkøb af en cykel. 

”Cykling uden alder” har haft en lang 
opstart. Muligvis pga. årstiden. Det 
blev derfor besluttet at fortsætte på 
forsøgsniveau og bede om at låne 
cyklen længere.  
AVP gav grønt lys til betaling af 
abonnement men sagde nej til at 
investere i en ny cykel, før der fore-
ligger mere data og viden på områ-
det. Det blev besluttet at bede Mette 
komme med registrering over brug 
af cyklen. 

Henrik  

15. Henrik: Debat om 
samarbejdet samt in-
tern/ekstern kommuni-
kation i AVP. 

Henrik: Ingen skal bruge sit navn, 
position e.l. til at få sin mening. An-
dre skal ikke udtale sig hverken på 
Stens eller AVP’s vegne. AVP skal 
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 Dagsordenspunkt:  Konklusion:  Ansvarlig:  Dead-
line:  

kunne se hinanden i øjnene og 
samarbejde trods forskellige menin-
ger. Der skal vises gensidig respekt.  
 
Jacqueline spurgte, om man kan 
tage for givet, at forslag udsendt på 
mail er accepteret/godkendt, hvis 
man ingen tilbagemelding får. Hen-
rik ønskede ikke, at en manglende 
tilbagemelding gav carte blanche til 
at gå videre med en sag eller skulle 
tolkes som et samtykke.  
Sten, forventer ikke svar tilbage, når 
der står info i toppen. Kun hvis der 
står deadline, skal der svares. Ved 
emner af meget vigtig karakter rin-
ger han rundt. 
Hvis Joakim skal løse specifikke 
opgaver (korrektur o.l.) skal det væ-
re på lørdage. 
Jacqueline ønsker en reaktion på 
møder, hvis man har en mening og 
ikke har svaret på mail. 

16. Hvordan stille vi os til 
ladestik til el-biler. 

Sten: AVP har fået en forespørgsel. 
Skal vi tage det op eller sige, at det 
må du selv ordne? VP skal være 
fremtidssikret. Problematikken er at 
beboere med el-bil får fast p-plads. 
AVP arbejder videre med punktet.  
 

AVP  

17. Orientering fra ud-
valgene 

   

a) 
 

Inspektions- og  
Ordensudvalg. 
 

Opdatering af or-
densreglementet. 
 
Opdateret regelsæt 
for opslag i VP. 
 
 
 
 

 
 
 
Arbejder videre og tager det op i 
udvalget.  
 
Sten omdelte forslag til nyt regelsæt 
for opslag i VP. Dette for at synlig-
gøre og gøre informationsstrømmen 
bedre (se bilag).  Forslaget blev 
godkendt. 
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 Dagsordenspunkt:  Konklusion:  Ansvarlig:  Dead-
line:  

Visiterede hjælpe-
midler, der ikke må 
stå i opgangene. 

Der er tilsyneladende intet problem. 

b) Blokråds- og miljøud-
valg. 

Intet   

c) Kultur- og kommunika-
tionsudvalg. 
 

Udvalget har afholdt 
møde den 8/1-19. 
 
 
Ønsker tilladelse til 
udsendelse af må-
nedsbrev. 

 
 
 
Referat under udarbejdelse. Gram-
matiske rettelser foretages. Refera-
tet er godkendt. 
 
Jacqueline: Udvalget ønsker tilla-
delse til udsendelse af et måneds-
brev. Skal kun være kort nyt om, 
hvad der rører dig i VP. Ikke ny 
”Værebroparkposten”. Statens 
kunstfond tilbød at lave et layout, 
som er let genkendeligt. Forslaget 
blev vedtaget. 

  

d) Børne- og ungeudval-
get 

Intet pt.    

e) Parkeringsudvalg 
 

 

Joakim ønsker tilladelse til drone-
overflyvning med billedoptagelse til 
brug for ideforslag til fremtidige mu-
lige parkeringsområder.   
Bestyrelsen gav tilladelse. Joakim 
skal have det på skrift. 
 
 

 
Joakim 

 

 18. Gennemgang af 
løbende sager 

intet modtaget.   

 19. Økonomioversigt 
 

Jennifer: Er nødt til at gå i dybden 
med regnskabet. Kan ikke sige, at 
det ser reelt ud. Ikke alt er bogført.  

Jennifer  
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 Dagsordenspunkt:  Konklusion:  Ansvarlig:  Dead-
line:  

 20. Eventuelt Joakim søger om at få udleveret en 
bomnøgle, så han kan lukke om 
aftenen. Sten har talt med Ole, som 
påpegede, at det ikke burde kunne 
lade sig gøre, bummen skal være 
lukket . Bummen betjenes med en 
iloq nøgle, så man kan se, hvem der 
går ind og ud. Ole er på sagen, så 
man får styr på det en gang for alle.  
Afventer Oles tilbagemelding. 
 
Joakim spurgte om AVP har ansvar 
for at tage sig af beboere fx ved 
brand. Der er ikke noget nødbered-
skab, så svaret er nej. 
AVP vil spørge DAB, hvad de gør 
andre steder. 
 
Sten er i gang med - via DAB og BL 
- at få en mailliste på samtlige for-
mænd i boligforeninger, så man kan 
søge erfaring. 
 
Sten forsøger at lave en oversigt 
over, hvad der er af aktiviteter for 
unge. Koordinerer med beboerhuset 
om, hvad der skrives, så man ikke 
laver det samme. Planlægger at 
invitere Demetrius til næste møde i 
Børn- og ungeudvalget. 
Sten gjorde opmærksom på, at 
Børn- og ungeudvalget er AVP’s 
forlængede arm. Boligsocial tager 
sig af problemer på skoler o.l.  
Jennifer: Mette er i fuld gang med at 
lave et ungeråd og AVP bliver in-
formeret om, hvad der sker.  
 
Sten: AVP har fået en henvendelse 
om at låne IT i beboerhuset til brug 
for undervisning. Henrik mente ikke, 
at det kunne besluttes under even-
tuelt. Emnet skal behandles på et 
mere oplyst grundlag, og Carl Jør-
gen skal tages med på råd.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Ole 
 
 
 
 
 
 
Joakim 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AVP 
 
 
 
 
 

 

 


