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Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde 
9. marts 2020 

Mødeleder: Henrik Kjeldskov 
 
Referent: Ole Steen Larsen 

Dato: 9. marts 2020 

Tidspunkt: Kl. 18.00 

Sted: Afdelingsbestyrelsens kontor 

Til stede - bestyrelse: 
Bent Raspe-Pedersen 
Eva Paaske 
Henrik Kjeldskov 
Jacqueline Worsøe 
Jennifer Thorup  
Leon Friis Jørgensen  
 
Fraværende/afbud: 
Sten Thorup  
Joakim Rosenschöld 
Bibi Amina Sardar 
 
Til stede - suppleanter: 
Tommy Nielsen 
Pernille Hindsgaul 
 
Gæst: 
Mohammed 
Awas Usman 
Tiam 

 

 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 

Punkt 15 flyttes frem til 3a. Punkt 15 
udgår. 

  

3a Bibi Amina Sardar 
har oplyst, at hun 
trækker sig fra AVP 
af personlige årsa-
ger 

Tommy mener, at da Eva var 4. sup-
pleant og kom ind sidst, fordi Hanne 
trak sig fra AVP, må han - som num-
mer 5 - være den næste, som skal 
spørges. Pernille sagde nej dengang, 
men mener ikke, at det ændrer på, at 
hun stadig er 1. suppleant. 
Tommy mener, at når Pernille har sagt 
nej én gang, er hun ude for resten af 
perioden. Jacqueline mener ikke, at 
man kan se bort fra, hvordan beboerne 
har stemt. Hvis ikke det bliver ham 

AVP  
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(Tommy), som får Aminas plads, vil 
han klage til tilsynsmyndigheden. Leon 
opfordrer til, at der kigges i håndbogen 
og anbefaler, at man spørger nogle, 
som ved noget om det. Jennifer og 
Henrik gennemgik håndbøgerne, Hen-
rik konkluderer, at der ikke står noget. 
Punktet kommer til at stå åbent og skal 
undersøges. Tommy understreger, at 
han klager, hvis ikke han kommer ind. 
Henrik siger, at det er han i sin gode 
ret til. Ole spørger, om der står noget i 
forretningsordenen om dette. Det gør 
der ikke, derfor afventes svar på 
spørgsmålet. Bent påpeger, at når 
AVP ikke er fuldtallige, kan der ikke 
stemmes om det, den skal gå om. 
Henrik konkluderer, at når der ikke kan 
nås enighed, skal den afvente. Leon 
mener, at det kan tages på et senere 
møde og afstemninger skal lægges 
efter det er afgjort. 
Jacqueline mener, at man evt. kan 
stemme og hvis der er mere end 2 
stemmers forskel må det vente til se-
nere. 
Leon siger, at det principielt er alle, 
som skal have mulighed for at stemme 
og dermed give sin mening til kende. 
Pernille spørger, om der ikke står no-
get om dette i forretningsordenen.  
Henrik siger, at det er afgørende, om 
det er et punkt, som kommer på dags-
ordenen på selve mødet. Henrik spør-
ger, om det kan godtages, at alle punk-
ter på dagens møde, kan afgøres ved 
afstemning. Afgørelsen omkring hvem, 
der skal indtræde i bestyrelsen afven-
ter til senere. 
Forretningsudvalget hører DAB om, 
hvad der gælder i sådan en situation. 

4. Bemærkninger til 
referat fra sidste 
møde 

Ingen bemærkninger.   
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5. Ansøgning modta-
get fra Mohammed 
(den Boligsociale 
leder) omhandlende 
sommerfest 
2020.  

Mohammed oplyser, at den boligsocia-
le helhedsplan skal lave en sommer-
fest sammen med AVP og beboerne. 
Mohammed kan ikke se noget problem 
i at holde denne fest sammen med Eid 
festen, da arrangementet kommer til at 
rumme hele afdelingen. 
Ansøgningen om kr. 120.000,- er god-
kendt.  

  

6. Ansøgning modta-
get fra Awas Usman 
Shoaib omhandlen-
de Eid 2020  

Det har tidligere været en succes, dog 
med pause et år, for at få styr på de 
udfordringer, som tidligere har været 
påtalt af AVP og afdelingens beboere. 
Eva spørger, om de 2 fester kan hol-
des sammen (se punkt 5). Awas me-
ner, at de selv har kompetencerne til at 
afholde et sådant arrangement og vil 
ikke holde det sammen med de bolig-
sociale medarbejdere. 
Bent mener, det skal holdes adskilt, da 
der er plads til begge dele. 
Leon har været med fra starten. Det 
har været et stort arrangement og han 
mener også, at det skal holdes adskilt. 
Jennifer spørger kritisk til det, der tidli-
gere har været diskuteret om proble-
met med parkering og hvordan det 
tænkes løst, samt hvordan de vil sikre 
sig, at der ikke kommer udefrakom-
mende. Det er svært, at forsvare for 
beboerne, hvis størstedelen kommer 
udefra, da det er beboerkroner. Det 
står ikke beskrevet i ansøgningen. Det 
lovede Awas, at der tages hånd om, da 
arrangementet denne gang begrænses 
til Værebros beboere. Det tænkes sty-
ret ved at uddele billetter til beboerne 
og der laves kun reklame for arrange-
mentet i afdelingen. Før har det været 
på Facebook, det kommer det ikke i år, 
kun lokal information. På informationen 
kommer til at stå, at det kun er for be-
boerne. 
Awas tilbyder af fremlægge en detalje-
ret plan senere. 

Awas   



Side 4 af 11 

 Dagsordenspunkt:  Konklusion:  Ansvarlig:  Dead-
line:  

Jennifer mener ikke, at det kan forsva-
res, at der gives 150.000, - kr. af be-
boernes penge, for et arrangement til 
alle mulige andre og vil gerne se noget 
konkret på de nye retningslinjer, inden 
hun siger ja. Awas oplyser, at han altid 
har haft de nødvendige tilladelser, men 
parkering for gæsterne udefra har væ-
ret et problem. 
Jacqueline spørger Mohammed, om 
han evt. kan styre et sådant arrange-
ment? Det oplyser Mohammed, at han 
kan og har gjort det i mange år andre 
steder. 
Leon bekræfter, at der er lavet en be-
redskabsplan og at det er gået godt i 
mange år. Jennifer er enige i, at der er 
gjort et stort arbejde, men mener, at 
parkering og så mange udefrakom-
mende er et kæmpe problem. 
150.000,- kr. er mange af beboernes 
penge, derfor skal det være en fest 
kun for dem. Awas lover nu, at ud-
gangspunktet for denne plan er, at det 
kun er for afdelingens beboere, Dette 
kan AVP få på skrift. 
Awas vil selvfølgelig gerne lytte til 
AVP, dog er det sådan, at det også er 
familie udefra til beboere som kommer. 
Dette kan undgås ved at skrive i ind-
bydelsen, at det kun er for beboere. 
Jacqueline spørger, om det kan be-
grænses ved, at hvert lejemål kun kan 
tage et bestemt antal med. 
Henrik konkluderer, at begge ansøg-
ninger har de samme udfordringer med 
logistikken, de bør derfor behandles 
ens. Mohammed påpeger, at der i 
hans ansøgning står, at det er for be-
boerne.  
Awas oplyser, at det er hensigten, at 
de unge i afdelingen aktiveres under 
arrangementet. 
Ansøgningen bliver forhåndsgodkendt 
af AVP, på betingelse af, at Moham-
med og de boligsociale kommer med 
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og er tovholder i arbejdsgruppen. 
Awas vil dog kun love, at Mohammed 
bliver spurgt, men arrangementet hol-
des på deres egen måde. Awas vil ikke 
have, at der skal lægges nogle betin-
gelser for dem. 
Jacqueline mener, at det er vigtigt, at 
det bliver beskrevet og er officielt at 
Mohammed er med i styregruppen. 
Henrik konkluderer, at det kan betinget 
godkendes med den betingelse, at der 
ligger en detaljeret plan for arrange-
mentet inden næste AVP-møde, hvor 
de ting som blev påtalt er med. 

7. Ansøgning modta-
get fra Mohammed 
(den Boligsociale 
leder) omhandlende 
fælles tur til Svan-
holm Gods  

Det er et stort ønske, at der laves an-
derledes fælles beboeraktiviteter. 
Ansøgningen om kr. 10.000,- til en tur 
til Svanholm gods er godkendt.  
 

  

8. Ansøgning modta-
get fra Jeanette 
Pathuel og Yvonne 
Larsen omhandlen-
de ”Dans med din 
nabo”  

Henrik spørger, om man ikke kan se 
denne sammen med punkt 10h?  
Henrik syntes, at det er uklart, hvad 
der skal svares ja til. 
Bent mener, at det er urealistisk med 
440 mennesker. Jennifer mangler lidt 
om økonomien; hvad hvis DAB ikke 
støtter? Mohammed mener, at det er 
op til AVP, hvad de vil støtte med. 
Jacqueline mener, at ansøgere skal 
inviteres til AVP møde for at uddybe 
ansøgningen. Mohammed foreslår, at 
der måske kan gives en forhåndsgod-
kendelse på et begrænset beløb, så de 
kan komme videre, evt. 5.000,- kr. 
Dette beløb blev betinget godkendt. 

  

9. Kort pause    

10. Orientering fra  
formanden 

   

10a. Teaterforestilling Onsdag d. 19/2 -2020 blev der afholdt 
Teaterforestilling i salen med forestil-
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lingen: Queens. 
28 personer deltog. Arrangementet 
evalueres. 

10b. BID Bagsværd Tirsdag d. 25/2-2020 blev der afholdt 
BID. Bagsværd. Fra AVP deltog: Jen-
nifer, Jacqueline og Sten. Et meget 
interessant arrangement/møde.  

 
 
 

 

10c. Dialogmøde om Bo-
liglab 

Torsdag d. 27/2-2020 blev der afholdt 
dialogmøde om Boliglab, for nytænk-
ning af dansk boligarkitektur. Fra AVP 
deltog Sten. Meget interessant arran-
gement. 

  

10d. Parkeringsskilte Mandag d. 2/3-2020 blev der afholdt 
dialogmøde om forslag til parkerings-
skilte på Stamvejen. Fra AVP deltog: 
Eva, Tommy, Jacqueline og Sten. 
Jacqueline syntes, at det er ærgerligt, 
at skiltningen præciseres og kommu-
nen derfor kan håndhæve reglerne.Det 
vil give færre pladser, lovlige eller ej.   
Leon undrer sig over, at der ikke skri-
ves flere bøder fra kommunens side. 
Der laves i nær fremtid trafiktælling på 
stamvejen. 

 
 
 

 

10e. Inspektionsudvalgs-
møde 

Mandag d. 2/3-2020 blev der afholdt 
Inspektionsudvalgsmøde. Fra AVP 
deltog: Henrik, Jennifer, Jacqueline, 
Tommy, og Sten. 

  

10f. Kaffemøde 
FU/Beboerhuset  

Tirsdag d. 3/3-2020 blev der afholdt 
kaffemøde i forretningsudvalget denne 
gang med Mohammed og Sia fra Be-
boerhuset. Fra AVP deltog: Henrik, 
Jennifer og Sten. Meget positivt. Det 
aftales, at der løbende holdes kaffe-
møder i dette forum. 

 
 
 

 

10g. Børne- og ungeud-
valgsmøde 

Tirsdag d. 3/3-2020 blev der afholdt 
Børne- og ungeudvalgsmøde. Fra AVP 
deltog: Jennifer, Jacqueline, og Sten. 
Godt møde med mange deltagere og 
mange forslag. Referat komme senere. 
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10h. Get Grooved Torsdag d. 5/3-2020 blev der afholdt 
møde om muligt samarbejde med Get 
Grooved. Jacqueline oplyser, at der 
planlægges et event d. 10 maj 2020. 
Der arbejdes videre med planen og 
event både ude og inde. 

  

10i. BUM 4 Torsdag d. 5/3-2020 blev der afholdt 
Byggeudvalgsmøde nr. 4 (Bum 4). 
Der blev snakket meget om kommuni-
kation på mødet og om, hvordan be-
boerne kan inddrages. Sia og Mo-
hammed opfordrede til bedre dialog og 
inddragelse, dette ud fra de spørgsmål 
de får fra beboerne. De vil selvfølgelig 
gerne begge deltage i denne proces.  

  

10j.  Brætspilaften Fredag d. 6/3-2020 kl. 18:30 – 20:30 
afholder beboerhuset Brætspilaften. 

  

10k. Kredskonference i 9. 
kreds i BL 

Lørdag d. 7/3-2020 kl. 09:30 – 17:00 
afholdes der Kredskonference i 9. 
kreds i BL. Følgende er tilmelde: Ami-
na, Ingelise Tofteberg Henriksen, Jac-
queline, Jennifer, Sten, Tommy og 
Eva. Et godt arrangement, med ind-
dragelse af deltagerne. Det handlede 
meget om, hvordan man konkretiserer 
de 17 verdensmål og fører det ud i vir-
keligheden. 

  

10l. Møde for boligorgani-
sationer 

Mandag d. 9/3-2020 17:45 – 21:00 
afholdes der møde for boligorganisati-
oner i Gladsaxe. Fra AVP deltager: 
Sten. 

  

10m
. 

Blokmiddag (blok 3) Mandag d. 16/3-2020 kl. 17:30 – 19:30 
bliver der afholdt Blokmiddag for blok 3 
i Beboerhuset. 

  

10n. Håndværkerdag Torsdag d. 19/3-2020 kl. 13:00 – 16:00 
bliver der afholdt Håndværkerdag. 

  

10o. Kultur-
kommunikations- og 
miljøudvalget 

Torsdag d. 19/3-2020 kl. 18:00 – 20:00 
bliver der afholdt møde i Kultur-
Kommunikations- og Miljøudvalget. 
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10p Partnerskabet for 
Værebro Park 

Mandag d. 23/3-2020 kl. 15:30 – 17:30 
bliver der afholdt møde for Partnerska-
bet for Værebro Park. 

  

10q Kulturklubben - teater Tirsdag d. 24/3-2020 kl. 18:45 – 21:45 
tager Kulturklubben en tur i teatret 
(Mungo Park Teater Høje Gladsaxe).  

  

10r Første-
hjælp/hjertestarter 

Onsdag d. 25/3-2020 kl. 14:00 – 16:00 
afholdes der demonstration af første-
hjælp samt brug af hjerterstarter. 

  

10s Fælleskabsambas-
sadører 

Onsdag d. 25/3-2020 kl. 17:00 – 20:00 
afholder DAB grundkursus for 
Fællesskabsambassadører. Eva delta-
ger på mødet. 

  

10t Blokmiddag (blok 7/8) Mandag d. 30/3-2020 kl. 17:30 – 19:30 
bliver der afholdt Blokmiddag for blok 7 
& 8 i Beboerhuset. 

  

10u Netværksmøde - bo-
ligafdelinger 

Tirsdag d. 31/3-2020 kl. 17:30 – 21:00 
afholdes der Netværk for store boligaf-
delinger, denne gang går turen til El-
lemarken i Køge. Tilmelding skal ske til 
Sten, Jacqueline spørger, om der er 
nogle som kan tage AVP vagten. Eva 
vil gerne tage vagten. 

  

10v BUM 5 Torsdag d. 2/4-2020 kl. 17:00 – 19:00 
bliver der afholdt Byggeudvalgsmøde 
nr. 5 (Bum 5). 

  

10w Inspektionsudvalgs-
møde 

Mandag d. 6/4-2020 kl. 18:00 bliver 
der afholdt Inspektionsudvalgsmøde. 

  

10x Blokmiddag Mandag d. 20/4-2020 kl. 17:30 – 19:30 
bliver der afholdt Blokmiddag for blok 1 
& 6 i Beboerhuset. 

  

10y AVP-møde i april Vi har en udfordring vedr. dato på næ-
ste AVP-møde. Normalt ville vi grundet 
2. påskedag d. 13/4-2020 rykke mødet 
til afholdes mandag d. 20/04-2020. Her 
er problemet så, at netop denne dag er 
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der valg til BL’s 9 kreds. Der er endnu 
ikke udpeget hvem der bliver kredsde-
legerede, så spørgsmålet er om vi skal 
lægge vores AVP møde en anden 
dag? Henrik foreslår, at der afholdes 
AVP møde d. 21/4, hvilket blev vedta-
get. 

10z AVP-mail AVP’s mailadresse virker ikke. Grundet 
fejl på ejendomskontoret er abonne-
mentet til vores program til vores mail-
adresse blevet opsagt. Beboerne hen-
vises til at sende deres mail til 
ejendomskontoret, så vil Helen stå for 
at videresende dem til os 
Sten har dialogen og opgaven. 

  

11. Forslag stillet af 
arbejdsgruppe for 
fotokonkurrence  

Det bliver vedtaget og bevilget 7.740,- 
kr. Jennifer indtræder i gruppen. 
Bent blev spurgt, men siger nej tak. 

  

12. Forslag stillet af 
Sten omhandlende 
nedsættelse af et 
parkeringsudvalg 
med henblik på at 
finde ledige arealer 
til parkeringsplad-
ser på de eksiste-
rende områder  

Jennifer, Eva og Leon stiller op til ud-
valget. Joakim kan som tidligere delta-
ger være med i det nye P-udvalg. 

  

13. Endelig godkendel-
se af ”Retningslin-
jer for tildeling af 
adgang med nøgle-
brikker.”  

De tidligere omdelte formalia ang. til-
deling af adgang med nøglebrikker 
blev godkendt. 

  

14.  Godkendelse af 
indkøb af en ny 
printer til AVP-
kontoret. Ejen-
domskontorets for-
slag. 
 

Godkendt.    
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15. Bibi Amina Sardar 
har oplyst, at hun 
trækker sig fra AVP 
af personlige årsa-
ger  

Se punkt 3a.   

16. Orientering fra ud-
valg og arbejds-
grupper 

Eva mangler referat fra AVP-mødet. 
Dette kommer i næste uge. 

  

16a. Inspektions- og or-
densudvalget 

Intet   

16b. Blokrådsudvalget Jacqueline er i gang med at planlægge 
møder med alle blokråd. 

  

16c. Kultur-, kommunikati-
ons- og miljøudvalget 

Der holdes møde den 19/3 2020.  
 
 

 

16d. Børne- og ungeud-
valget 

Der kommer forslag til mødedatoer.   

16e. Arbejdsgruppen for 
TV & Internettet 

Der vil snart blive fremsendt dato for 
næste møde. 

  

16f. Arbejdsgruppen for 
fotokonkurrencer 

Jacqueline oplyser, at Hanne gerne vil 
fortsætte i gruppen. 

  

16g. Arbejdsgruppe for de 
17. Verdensmål 

Der er sendt doodle ud med forslag til 
mødedatoer. 

  

16h. Byggeudvalget. Der kommer mere information i fremti-
den med hensigten, om mere beboer 
information og inddragelse. 

  

17. Økonomioversigt    

17a. https://www.dabbolig.
dk 
 

   

17b. Konto 115 og 116 Leon oplyser, at man kan få det frem-
sendt automatisk på ugebasis. 

  

https://www.dabbolig.dk/
https://www.dabbolig.dk/
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18. Eventuelt AVP-nyt: Der kom ikke noget nyt, så 
de slås sammen for 1-2-3 måned. 
Eva: Har I noget til inspektionsudval-
get, så giv besked. 
Bent orienterer om, at der i onsdags på 
toilettet i klubgangen er fundet gaspa-
troner. De er afleveret til de boligsocia-
le. I fredags var der unge som sparke-
de døren op til klubgangen. Pernille 
oplyste, at årsagen til at hun tidligere 
takkede nej til at indtræde i bestyrelsen 
i stedet for Hanne er, at hun troede, at 
hun automatisk overtog Hannes ud-
valgsposter, hvilket for hende ville give 
for stor mødeaktivitet.  

  

 
 

Næste møde afholdes tirsdag den 21. april 2020. 


