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Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde 
12. august 2019 

Mødeleder: Henrik Kjeldskov 
 
Referent: Ole Steen Larsen  

Dato: 12. august 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 
Amina 
 
Afbud: 
 
Suppleanter: 
Tommy Nielsen 

 

 Dagsordenspunkt:  Konklusion:  Ansvarlig:  Dead-
line:  

1. Valg af mødeleder  Henrik Kjeldskov.   

2. Valg af referent Ole Steen Larsen blev valgt.    

3. Godkendelse af 
dagsorden 

Diskussion om fremsendelse af punk-
ter til dagsorden. Der var punkter fra 
Leon og Hanne som skulle med. Stens 
mål er, at så meget kommer med i ind-
kaldelsen. Leon nævnte at der kan 
komme punkter med ind til mødet og 
dagsorden godkendes. Der blev fra 
Henriks side bedt om at holde den go-
de tone på mail i bestyrelsen 
Dagsordenen blev godkendt. 

  

4. Bemærkninger til re-
ferat fra sidste møde  

Ingen bemærkninger. 
 

  

5. Orientering fra  
formanden. 

 Sten 
 

 

5a. D. 3/8 2019 
AVP Sommerfest 
2019 

Sejltur med Sagafjord i Roskilde, det 
var en succes. Fremadrettet kan der 
arbejdes med et AVP afslutningsar-
rangement inden afdelingsmødet. 
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 Dagsordenspunkt:  Konklusion:  Ansvarlig:  Dead-
line:  

AVP har tidligere haft en komsammen 
for og med GAB valgte i afdelingen for 
at sikre en god dialog. 
AVP bedes tænke over hvilken form de 
ønsker inden næste AVP-møde. 

5b. D. 5/8 2019  
Tilladelse til filmopta-
gelse i Værebropark 

Tilladelse er på plads og aftalt med 
ejendomskontoret. 

  

5c. D. 14/8 2019  
Besøg af Hjertefor-
eningen, kunstbesøg.   

Orientering om datoen   

5d. 17/8 2019  
GAB holder 75-års 
jubilæum. Bytoften 
selskabslokaler Ræ-
veholmen 42, 2860 
Søborg. 

Leon arbejder på om lommepenge 
jobbere kan hjælpe til arrangementet. 
Leon kontakter Anders Knigge som 
koordinerer. 
5 medlemmer fra AVP deltager i jubi-
læet.  

  

5e. D. 19/8 2019  
Bestyrelsesmøde i 
Social balance  
Formand og næst-
formand deltager  

 Henrik og Sten deltager.   

5f. D. 26/8 2019  
Kaffemøde med 
Gladsaxe kommune 
Formand og næst-
formand deltager 

Henrik og Sten deltager.   

5g. D. 27/8 2019 
Styregruppemøde 1 
Kunst i Værebro park 
blok 3. 

Orientering om datoen   

5h. D. 27/8 2019. 
Budgetcafe kl. 16:30-
18:30  

Det er frit for hvem der kan deltage. 
   

  

5i. D 5/9 2019 
Byggeudvalgsmøde 
(BUM 01) Helheds-
plansudvalgsmed-
lemmer er indkaldt 

Sten vil på opfordring fra Ole bringe 
spørgsmålet op om nødvendigheden 
af en tilstandsrapport på kloaknettet i 
Værebro park. 
Det tages med på mødet 

  



Side 3 af 6 

 Dagsordenspunkt:  Konklusion:  Ansvarlig:  Dead-
line:  

5j. D. 17/9 2019. 
Styregruppemøde 1 
Kunst i Værebro Park 

Blivende kunst projekt.   

5k. D. 18/9 2019  
Møde netværk for 
store boligafdelinger 
kl. 17:00-20:30 

Det er i Højbjergvænge i Herlev. 
Sten opfordrer alle til at deltage. 
 

 
 
 
 

 

5l. D. 24/9 2019 
GAB repræsentant-
skabsmøde kl. 17:30-
22:30 

Orientering om dato.   

6. Fastsættelse af dato 
for afholdelse af 
afdelingsmøde 2019 

Forslag d. 22/10 2019. kl. 19:00 med 
formøde kl. 17:30. 
Der aftales et planlægningsmøde i 
AVP inden dette møde. 

  

7. Orientering fra ud-
valgene. 

   

7a. Inspektions og or-
densudvalg 

Tommy spørger til juleaften arrange-
ment, må man afmontere klokken og 
bruge bagdøren (nødudgangen) i sel-
skabslokale A+B til rygere. 
Tommy mener at det skal være muligt 
for dem der står for Arrangementet, at 
gå den vej ud for at ryge. Bent konklu-
derer at hvis det ikke godkendes så 
bliver der ikke julearrangement. 
Leon syntes det skal tages op på næ-
ste AVP-møde. Der var uenighed om 
særregler for arrangementer hvor 
AVP-medlemmer er medarrangør. 
Henrik mener det skal præciseres og 
tages op på næste møde. 

  

7b. Blokråds- og miljøud-
valg. 

Der er indkaldt til møde for muligt nyt 
udvalg i blok 2 d. 29/8 2019.  
Det opfordres til at det kun er beboere 
og ikke AVP-medlemmer som delta-
ger. 
Leon opfordrer til at opslaget om mø-
det bliver godkendt snarest. Det blev 
efterfølgende godkendt. 
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 Dagsordenspunkt:  Konklusion:  Ansvarlig:  Dead-
line:  

7c. Kultur- og kommuni-
kationsudvalg 

Næste møde er i start september. 
TV Værebro har lidt udfordringer som 
de arbejder med. Forventes løst ons-
dag d. 14. august 2019. 

  

7d. Børne- og ungeud-
valget 

Jennifer vil høre Brian (rådgivningen) 
om AVP syntes det er ok at udvalget 
inviterer kommunen til møderne for at 
lave samarbejde med kommunen om 
arrangementer for børn og unge. 
Det mener AVP er en god ide. 
Tommy spurgte til om det hænger 
sammen med arrangement gruppen, 
hvilket det ikke gør. 

  

7e. Parkeringsudvalg 
1) Lars F. Rasmus-
sen har rykket for 
svar på sin henven-
delse vedr. lade sta-
tioner. (bilag 7e1) 
 
 
2) Mulighed for 15 
pladser mere (bilag 
7e2) 
 

1) Det bliver behandlet via. helheds-
plan, da det er en kompleks problem-
stilling. 
Sten spørger om man skal inddrage 
MC pladser i VP. NEJ er den generelle 
holdning. 
Der laves MC pladser langs alle høj-
blokke. 
AVP opfordrer til at finde mulige små 
MC pladser rundt i området. Der kan 
så evt. efterfølgende inddrages de nu-
værende MC p-pladser. 
 
2) Vedtaget og sættes i gang. 

 
 
 
 
 
 
Ole 
 
Ole 
 
 
 
 
Ole 

 

7f. Klubgruppen 
1) Forslag ny klub, 
Alternativklubben, 
(bilag 7f1a+7f1b) 
 
2) forslag ny klub Bi-
avl. (bilag 7f2) 

1) Der var dialog om det bare er en ny 
klub som gør det samme som andre 
klubber.  
Leon oplyser, at der er klare regler om 
hvordan det er når en klub overtager et 
lokale. 
Tommy oplyser at der er 5 lokaler for 
Krea klub i blok 4, der er også hobby 
klub i klubgangen. 
Leon og Henrik mener at det er Klub-
gruppen, som tager dialogen omkring 
dobbeltklubber.  
Hvordan gør AVP i fremtiden når der 
er ledige lokaler som alle kan søgepå 
lige vilkår? 
Jennifer tager dialog med dem, man 
må ikke konkurrere med hinanden. 

  



Side 5 af 6 

 Dagsordenspunkt:  Konklusion:  Ansvarlig:  Dead-
line:  

Det tages op på et senere møde. 
 
2) Sten spørger til om AVP må give 
tilskud til aktiviteter som er uden for 
VP? Jennifer mener ikke AVP skal til-
slutte sig forlods at betale 15.000 kr. til 
egenkapital. 
Sten mener ikke man kan give støtte til 
en klub som ikke er startet. God ide 
hvis der sættes bier i VP. 
Ansøgningsprocessen skal være kor-
rekt, opret klubben og så søge støtte. 
Derfor nej til støtte nu. 

8. Økonomioversigt.    

8a. Revideret regnskab 
for perioden d. 1/4 
2018-31/3 
2019.(bilag 
8a1+8a2) 

Ingen bemærkninger.   

8b. Godkendelse af bud-
getudkast. (bilag 
8b1+8b2+8b3+8b4) 
 

Ingen bemærkninger.  
 

 

8c. AVP har d. 10/7 2019 
godkendt arrange-
ment gruppens bud-
get for børne bustur. 
(bilag 8c) 

Arrangementgruppen beklager det se-
ne tidspunkt for ansøgning. 
Godkendt.  

  

8d. AVP har d. 10/7 2019 
godkendt arrange-
ment gruppens pen-
sionistbustur. (bilag 
8d)  

Godkendt.   

8e.     

8f. Konto 115 og 116. Ingen bemærkninger.   

9. Henrys lade kabel 
forløb. 

Ole redegjorde for forløbet. 
AVP afventer ansøgning,  
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 Dagsordenspunkt:  Konklusion:  Ansvarlig:  Dead-
line:  

AVP mener ikke det er ok med selv-
tægt. 
Jennifer mener vi skal passe på med 
at give tilladelser til alle mulige køretø-
jer, el løbehjul osv. 
Bent mener han skal søge kommunen 
og siger de nej er det nej.  
AVP afventer Tina fra rådgivningen og 
en evt. ansøgning. 

10. First agenda og div. 
elektroniske hjæl-
pemidler til AVP. 

Leon mener det er godt, det bruges 
også i kommunen og skal tages i brug, 
som det tidligere er vedtaget. 
Det kan skyldes at systemet er oprettet 
forkert at der er udfordringer. 
Sten, Jennifer og Amina mener ikke at 
det er så smart. 
Sten ønsker pc til alle med Office 365 
og Outlook. 
Sten indkalder til møde om First agen-
da. 

  

11. Eventuelt. På opfordring fra Ole vil Sten tage 
spørgsmålet om en tilstandsrapport 
over kloaksystemet med på byggemø-
det, d. 5. september 2019. 

  

12. Næstemøde. Mandag d. 9/9 2019.   

 


