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Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde 
8. april 2019 

Mødeleder:  

Referent: Helen Blücher 

Dato: 8. april 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 
Joakim Rosenschöld 
Helen Blücher (sekretær) 
 
Afbud: 
Amina  
 
Suppleanter: 
 
Gæst: 
Steen Ejsing 
Anders Asbjørn 
 

 

 Dagsordenspunkt:  Konklusion:  Ansvarlig:  Dead-
line:  

1. Valg af mødeleder.  Henrik Kjeldskov.   

2. Valg af referent. Helen Blücher blev valgt.    

3. Besøg fra DAB v/ 
byggechef Steen Ej-
sing og projektleder 
Anders Asbjørn. 

Steen Ejsing og Anders Asbjørn gen-
nemgik helhedsplanen. Der blev aftalt 
en heldagsworkshop den 9. maj 2019 
kl. 9-18. Steen Ejsing og Ander As-
bjørn fremsender lokation. 

  

4. Heine Thorhauge 
Mathiasen / Flagpro-
jekt. 

Heine Thorhauge fortalte kort om flag-
projektet. Sender sine forslag til Steen. 

  

5. Godkendelse af 
dagsorden. 

Dagsordenen blev godkendt.   

6. Bemærkninger til re-
ferat fra sidste møde.  

Ingen bemærkninger. 
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 Dagsordenspunkt:  Konklusion:  Ansvarlig:  Dead-
line:  

7. Orientering fra  
formanden. 

  
 

 

7a Bestyrelsesmøde i 
Styregruppen for So-
cial Balan-
ce/Partnerskabet 
Værebro Park. 

Torsdag den 28. marts blev der afholdt 
bestyrelsesmøde i Styregruppen for 
Social Balance/Partnerskabet Værebro 
Park. Fremadrettet vil Henrik også væ-
re en del af denne gruppe således, at 
AVP fremover vil være repræsenteret 
af både formand og næstformand. 

 
 
 
 
 
 
 

 

7b Besøg af kulturmini-
steren. 

Mandag den 1. april 2019 havde Væ-
rebro Park besøg af kulturministeren. 
Sten informerede om at ministeren 
havde været positiv og lyttende ved 
rundvisningen. 

  

7c Sammenlægning – 
officiel åbning. 

Mandag den 1. april 2019 var der offi-
ciel åbning for sammenlægningen af 
Rådgivningen og de Bolig Sociale 
medarbejdere. 

  

7d Netværksmøde. Tirsdag den 2. april 2019 blev der af-
holdt møde i Netværk for store boligaf-
delinger i Lundtofteparken. Det havde 
været en indholdsrig dag med mange 
gode indspark.  

  

8. Nedsættelse af byg-
geudvalg.  

Sten: Der skal nedsættes et byggeud-
valg bestående af repræsentanter fra 
hhv. GAB, DAB, Gladsaxe Kommune 
og AVP (Leon, Jennifer, Jacqueline, 
Henrik, Bent og Sten). 
 
Der blev talt om, hvilke andre perso-
ner, det vil være formålstjenesteligt at 
invitere til udvalget.  

  

9. Godkendelse af nye 
vedtægter for Klub-
gruppen.  

Vedtægterne blev godkendt    

10. Ordensreglementet. Ordensreglementet skal revideres så-
ledes, at det er klart til førstkommende 
afdelingsmøde. 
Sten bad de øvrige AVP-medlemmer 
tænke over, om de har forslag til æn-
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line:  

dringer, der skal med. Punktet behand-
les i Inspektionsudvalget.  

11. FN’s 17 verdensmål.  Sten: Hvordan får vi implementeret 
FN’s 17 verdensmål og skal der ned-
sættes udvalg/arbejdsgruppe?  
Til de øvrige AVP-medlemmer har 
Sten rekvireret bokse med kort, hvorpå 
målene står. Der var ikke opbakning til 
at nedsætte et udvalg, men der var 
enighed om – i samarbejde – at kigge 
på kortene. Starte med at se på, hvad 
vi allerede har gang i. Herefter lave en 
prioriteret rækkefølge over de områ-
der, vi ikke på nuværende tidspunkt 
arbejder med og til sidst byde ind på 
de kort/områder, hvor man føler, at 
man kan bidrage med noget.   

  

12. Katte i Værebro Park. 
Hvor langt er vi nået? 

Hanne har fået kontakt til Helle i Kat-
tens Værn, som har henvist hende til 
en person i Køge, der hedder Mikkel. 
Sten ønsker noget konkret, som vi kan 
gå videre med og foreslog at Hanne 
forsøger, at invitere Mikkel til VP. 

Hanne /  
Joakim 

 

13. Forespørgsel fra Hel-
le Larsen om udstil-
ling/salg af varer i 
Beboerhuset. 

AVP mente umiddelbart, at det er en 
god ide, som de siger ja til under for-
udsætning af, at Beboerhuset må mod-
tage penge. Henrik sender hende et 
svar. 

  

14. Ansøgning fra Cykler 
uden alder. 

Cykler uden alder har søgt om 5000 kr. 
til et søndagsarrangement den 28. 
april 2019. APV bevilgede pengene. 
 
Det blev aftalt, at man ultimo august vil 
kigge på om projektet ”Cykler uden 
alder” er kommet ordentligt i gang og 
har givet positive resultater. Er der in-
tet sket, vil man stoppe betaling for 
abonnement.  
Det undersøges, hvem der tager over 
efter Mette, når hun stopper. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hanne 
/Henrik 
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 Dagsordenspunkt:  Konklusion:  Ansvarlig:  Dead-
line:  

15. Ansøgning om midler 
til at lave idrætscon-
tainer til børn og un-
ge. 

Demetrius og Anders fra Boligsocial 
har besøgt en anden boligsafdeling, 
hvor der var opstillet en container med 
låne-legeting for børn samt en cafe. 
Ønsker lignende i VP, drevet af frivilli-
ge – lommepengejob. 
 
AVP siger ”go for it”, hvis regler over-
holdes. 

  

16. Ansøgning om afhol-
delse af fest. 

AVP har modtage ansøgning fra en 
beboer om tilladelse til at afholde fest 
på fodboldbanen, da selskabslokalerne 
ikke er ledige.  
AVP besluttede, at de desværre ikke 
kunne efterkomme hendes ønske. 
Henrik skriver svar til beboeren.  

  

17. Godkendelse af 
lommepengejobs til 
KunstVild. 

Sten spurgte, om det kan lade sig gøre 
at kople nogle lommpengejobs på 
KunstVild-projekter. Lettere arbejde i 
forbindelse med de projekter, som Je-
sper fra KunstVild har talt om tidligere. 
Punktet blev godkendt. 

  

18. Orientering fra udval-
gene. 

   

a) 
 

Inspektions- og or-
densudvalg. 

Sten: Klager over rengøringen gør, at 
Ole søger alternative tilbud. Sten fore-
slog, at man evt. kunne kigge på at 
indsource. Punktet behandles på næ-
ste inspektionsudvalgsmøde. 

  

b) Blokråds- og miljøud-
valg. 

Hanne: Onsdag den 24. april 2019 kl. 
19 bliver der afholdt fælles blokråds-
møde. 
 
Der er kommet en ansøgning fra blok 7 
om tilladelse til at lave overdækning 
over grill. De afholder selv omkostnin-
gerne. AVP sagde ja til ansøgningen 
under forudsætning af, at lov og byg-
getilladelse er ok.  
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line:  

c) Kultur- og kommuni-
kationsudvalg. 

Jacqueline beklagede, at referatet fra 
sidste møde er forsinket, men at det er 
på vej.   
Caroline fra Kunstvild ønsker, at AVP 
finde datoer til at se hendes kunstpro-
jekter. De interesserede koordinerer 
selv.  
 
Leon: Afventer tilbud på brugt digital 
udstyr til TV Værebro. 

  

d) Børne- og ungeud-
valget. 

Amina trækker sig som formand. Fort-
sætter i udvalget. Jennifer overtager 
formandsposten. 
 

  

e) Parkeringsudvalg 
 

Det har ikke været muligt for Joakim at 
flyve med dronen. Sten vender tilbage 
med ny mulighed for fotografering af 
området. 

 
Sten 

 

19. Gennemgang af lø-
bende sager. 

   

a) Rygeproblematikken. Sten: Venter stadig på DAB, hvilket 
Sten finder meget frustrerende.  

Ole / Sten  

b) Indgangen til Netto. Indgangen er nu blevet åbnet.   

20. Økonomioversigt.    

a) www.dabbolig.dk Årsregnskab er afsluttet. Bogførings-
mæssigt er det sidste ved at være på 
plads. 

  

21. Eventuelt 
 

Bent spurgte, om man fastholder den 
vedtagede politik om, at de forret-
ningsdrivende ikke skal have større 
huslejestigninger end andre i VP? Der 
blev svaret, at det stadig er gældende 
jf. beslutning, der blev taget for 2 år 
siden. 
 
Hanne spurgte til henvendelse fra Tom 
Willingsøe ang. en beboer i blok 3, der 
skulle have fået henvist en plads til sin 
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el-scooter ved blok 7-8. AVP har ikke 
kendskab til dette, men er opmærk-
somme på de udfordringer med parke-
ring af køretøjer, der er i VP. 
 
Hanne spurgte, hvad status er på 
iPads/PC til AVP-medlemmer. Sten 
tager fat i den. 

 
 
 
 
 
 
 
Sten 

 
Næste møde afholdes mandag den 13. maj 2019. 
 
AVP-mødet i juni afholdes pga. pinsen mandag den 17. 
 


