
Side 1 af 5 

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde 
13. maj 2019 

Mødeleder:  

Referent: Helen Blücher 

Dato: 13. maj 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 
Bibi Amina Sardar 
Helen Blücher (sekretær) 
 
Fraværende uden afbud: 
Joakim Rosenschöld 
 
Suppleanter: 
Johnny Ipsen 
 
Gæst: 
Liselotte Haacke 
Annfinn Fuglefjord 

 

 Dagsordenspunkt:  Konklusion:  Ansvarlig:  Dead-
line:  

1. Valg af mødeleder.  Henrik Kjeldskov.   

2. Valg af referent. Helen Blücher blev valgt.    

3. Godkendelse af 
dagsorden. 

Yderligere indkomne punkter, blev sat 
på dagsordenen som 14a, b og c. 

  

4. Bemærkninger til re-
ferat fra sidste møde.  

Jennifer bemærkede, at der i pkt. 18 d 
skulle have stået: Amina trækker sig 
som formand. Udvalget konstituerer 
sig på førstkommende møde.  
Efterfølgende er Jennifer valgt til ny 
formand. 

  

5. Orientering fra  
formanden. 

  
 

 

5a GAB bestyrelsesmø-
de. 

Sten informerede om at GAB har af-
holdt bestyrelsesmøde den 24/4-19.  
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 Dagsordenspunkt:  Konklusion:  Ansvarlig:  Dead-
line:  

Leon opfordrede til at huske, at der 
kommer invitation til GAB’s 75-års jubi-
læumsdag den 17/8-19. 
 
Leon orienterede om, at der vil blive 
indkaldt til møde/seminar den 8/9-2019 
bl.a. med fokus på samdrift, hvor 3 
bestyrelsesmedlemmer fra hver afde-
ling har mulighed for at deltage. Det 
behøver ikke være for- og næstfor-
mand. 

 
 
 
 

5b Møde på Gladsaxe 
Rådhus. 

Henrik informerede om, at han og Sten 
havde deltaget i møde på Gladsaxe 
Rådhus den 7/5-19. Det havde været 3 
gode timer med spændende emner.  

  

5c AVP har modtaget kr. 
200.000,- til Maler-
skolen fra Kulturmini-
steren. 

Stens lille ”prik” til kulturministeren, da 
hun var på rundvisning i VP har affødt 
følgende bevillinger (5c, 5d, 5e).  
 

  

5d AVP har modtaget kr. 
1.000.000,- til bliven-
de kunst i Værebro 
Park fra Statens 
Kunstfond. 

   

5e Blok 3 har modtaget 
kr. 300.000,- til etab-
lering af en afslap-
ningsoase v/blok 3. 

   

5f Gladsaxe Kommune 
har fra Statens 
Kunstfornd modtaget 
1.100.000,- til bliven-
de kunst i Værebro 
Parks nærområde.   

Beløbet tilfalder ”Opdag din by”, med 
en selvfinansiering på kr. 500.000,-.. 
 

  

6. AVP skal have ned-
sat en styregruppe til 
projektet ”Blivende 
kunst i VP”.  

Sten. Det er et krav fra Statens Kunst-
fond, at der skal nedsættes en styre-
gruppe til projektet. Ved ikke, om det 
er et krav, at GAB sidder med. Leon, 
Jennifer, Sten og Jacqueline meldte 
sig som deltagere.  
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 Dagsordenspunkt:  Konklusion:  Ansvarlig:  Dead-
line:  

7. Implementering af 
FN’s 17 verdensmål i 
VP.  

Sten bad de øvrige i AVP om at kikke 
på kortene i boksen med FN’s 17 ver-
densmål, og hver især vælge kort med 
mål, man finder interessante og  
har lyst til at arbejde med. Kig ligele-
des på alle kort, og se, om der er mål, 
vi allerede opfylder i dag, og hvilke mål 
vi kan inddrage i kommende proces-
ser.  

AVP  

8. Ansøgninger fra Blok-
rådet i blok 3 

    

8a Ønsker tilladelse til 
etablering af et re-
kreationsområde for 
enden af blok 3 mod 
ring 4 

AVP syntes at det er en god idé.  
Bifaldt indkøb af bænk.  

  

8b Ønsker tilladelse til 
etablering af grill-
plads i trekanten nord 
for nyttehaverne. 

AVP var positivt stemt overfor etable-
ring af grillplads i trekanten nord for 
nyttehaverne. Der var dog ikke enig-
hed om, at denne udelukkende kunne 
benyttes af blok 3. Alle bør have glæde 
af det. Muligvis kunne der opsættes et 
skilt ”forbeholdt blok 3”. 

  

9. Ansøgning fra TV 
Værebro om nyt ud-
styr.  

Leon har gennemgået de to tilbud på 
sende- og redigeringsudstyr til TV Væ-
rebro. Det blev besluttet at takke ja til 
tilbuddet fra HDK.  

  

10. Ansøgning fra Klub-
gruppen. 

Ansøger om de 100.000 til deres akti-
viteter. Dette beløb tilføres automatisk 
ved det nye regnskabsårs start. 

  

11. Klage modtaget fra 
Hanne over Den Indi-
ske Købmand. 

Hanne: Ikke ok, at man i butikkerne 
ikke kan tale engelsk, når man ikke 
kan dansk. Sten spørger Bonni hos 
DAB, om der kan stilles krav om, at de 
erhvervsdrivende som minimum skal 
kunne engelsk.  

Sten  

12. Klage modtaget fra 
Ejendomskontoret 
over manglende 
AVP-vagt tirsdag den 

Der var enighed om, at dette ikke er i 
orden. Bliver man forhindret i at møde 
på sin vagt, bør man kontakte en an-
den i AVP. Lykkes det ikke, kan man 

Sten  
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 Dagsordenspunkt:  Konklusion:  Ansvarlig:  Dead-
line:  

7/5-19. bede ejendomskontoret sætte en sed-
del på døren. Sten taler med den, der 
skulle have haft vagten den pågæl-
dende aften. 

13. Vedtagelse af place-
ring af VP’s træ 
(blodbøg). 

Det blev besluttet, at blodbøgen skal 
plantes på toppen af bakken.  

Ole  

14. GAB og DAB ønsker 
indledningsvist at 
høre AVP’s holdning 
til et salg 
af/mageskifte med 
klubben. 

Umiddelbart er AVP’s eneste krav, at 
funktionen af Byggeren og boldklubben 
kun må forbedres.  
AVP stemte for at arbejde videre i ret-
ning af et mageskifte. Hanne undlod at 
stemme. 

  

14a Forlængelse af lejeaf-
tale Yggdrasil.  

Der var indkommet en forespørgsel fra 
Peter Franklin om, hvorvidt deres leje-
aftale kan forlænges grundet igangvæ-
rende projekter. AVP ser ingen pro-
blemer i en forlængelse. 

  

14b Forespørgsel fra 
Næstehjælperne. 

Næstehjælperne har spurgt om de 
kunne få lov til at opsætte ca. 500 hjer-
ter på bakken bagved Beboerhuset. 
AVP ønsker mere information om dette 
projekt og Sten kontakter Martin.  

Sten  

14c Ansøgning om støtte 
til oprettelse af biavl i 
VP. 

Der var flere spørgsmål, AVP mangle-
de svar på. AVP beder Martin komme 
med et bedre beslutningsgrundlag.  

Jennifer  

15. Orientering fra udval-
gene. 

   

15a 
 

Inspektions- og or-
densudvalg. 

1) Der vil i nærmeste fremtid blive 
opsat højtalersystem i Centret til 
brug ved møder samt til afspil-
ning af muzak i centergangen. 

 
2) Proline kører efter planen. 

  

15b Blokråds- og miljøud-
valg. 

Der har d. 24/4-19 været afholdt fæl-
lesmøde for blokrådene. 

  

15c Kultur- og kommuni-
kationsudvalg. 

Der har d. 30/4-19 været afholdt møde. 
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 Dagsordenspunkt:  Konklusion:  Ansvarlig:  Dead-
line:  

15d Børne- og ungeud-
valget. 

Den 23/4-19 har der være afholdt mø-
de. Jennifer og Hanne ønsker at få 
klargjort udvalgets mål og visioner. 
Der udspandt sig en kort debat om, 
hvordan man kan forsøge at ”favne” de 
unge (finde rollemodeller, gøre brug af 
boligsociale medarbejdere osv.) Gode 
ideer gives til Jennifer.  

  

16. Økonomioversigt. Nyt regnskabsår – så der er ikke rigtigt 
brugt noget.  

  

a) 
b) 

www.dabbolig.dk 
115 og 116 

   

17. Eventuelt 
 

Johnny foreslog udstilling af kunst i 
rådgivningens vinduer - udført af be-
boere. Sten: Når Gladsaxe Kommune 
er ude, kan vi beslutte, hvad vi vil med 
lokalet.  
 
Annfinn Fuglefjord ønskede at vide, 
om der var noget nyt vedr. ansættelse 
af endnu en medarbejder i Beboer Ca-
feen. Sten orienterede om, at det rigtigt 
nok – på afdelingsmødet – blev beslut-
tet at afsætte penge til endnu en med-
arbejder, men at der ingen ansættelse 
var sket endnu. AVP ønsker at tilgode-
se så mange beboere som muligt og 
skabe ”liv” i Beboer Cafeen. Der arbej-
des med emnet under ”lukkede punk-
ter”. Dette blev også svaret til Liselotte 
Haacke, som ytrede ønske om at kun-
ne benytte Cafeen om aftenen. 

 
 

 

 
 
AVP-mødet i juni afholdes pga. pinsen mandag den 17. juni 2019 
 

http://www.dabbolig.dk/

