
Side 1 af 6 

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde 
14. oktober 2019 

Mødeleder: Henrik Kjeldskov 
 
Referent: Helen Blücher 

Dato: 14. oktober 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 
Joakim Rosenschöld 
 
Fraværende: 
 
Suppleanter: 
Tommy Nielsen 

 

 Dagsordenspunkt:  Konklusion:  Ansvarlig:  Dead-
line:  

1. Valg af mødeleder. Henrik Kjeldskov.   

2. Valg af referent. Helen Blücher blev valgt.    

3. Godkendelse af 
dagsorden. 

Bilag 9 og 9a ansøgning fra Caféen 
behandles under pkt 10. Ansøgning fra 
Yggdrasil om forlængelse af lejemål 
behandles under pkt. 14.  

  

4. Bemærkninger til re-
ferat fra sidste møde.  

6d. Afstemningen om mulighed for be-
nyttelse af bagindgang i selskabsloka-
lerne var ugyldig, idet Hanne havde 
varslet, at hun kom lidt senere og ikke 
var til stede, da afstemningen foregik. 
Ny afstemning om forslaget behandles 
under pkt. 8. 
 
6b. AVP har bevilget 4 biografbilletter 
ifm. Naboskabssporets afholde af foto-
konkurrence for alle, der bor i VP.  
 
7b. blev behandlet under 7a. 
 
10 e. Sten bemærkede, at formulerin-
gen ikke er korrekt og henviste til refe-
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 Dagsordenspunkt:  Konklusion:  Ansvarlig:  Dead-
line:  

rat fra 12/8, pkt. 7e, hvori der står: AVP 
opfordrer til at finde mulige små MC 
pladser rundt i området. Der kan så 
evt. efterfølgende inddrages de nuvæ-
rende MC p-pladser. 

5. Orientering fra  
formanden. 

   

5a. Tilmelding til Fælles-
skabsdagen.  

Sten. Husk at sidste tilmeldingsfrist til 
Fællesskabsdagen er den 21/10-19. 

 
 

 

5b. Danmark spiser 
sammen. Skal vi op-
rette noget? 

Sten opfordrede til at deltage i projek-
tet ”Danmark spiser sammen”. Han har 
kontaktet de boligsociale medarbejde-
re, som mente, at det gør de allerede. 
Forskellige muligheder til Danmark 
spiser sammen blev drøftet. Opfordre-
de til, at hvis nogen ville ”løbe med 
bolden”, så var der nu en mulighed. 

 
 
 

 

5c. Skal der indstilles 
nogen til Fælle-
skabsprisen? 

Sten mente, at det ville være en god 
ide at indstille nogen, der gør noget 
særligt for VP til Fælleskabsprisen. Det 
kunne være Arrangementgruppen, de 
frivillige der afholder juleaften eller an-
dre, man kunne komme i tanker om. 
Alle kan indstille, og Sten opfordrede til 
at dem som ønsker det, ”løber med 
bolden”.  

  

5d. Brandeftersyn – Be-
redskab Øst 

Sten: Beredskab Øst har udført brand-
eftersyn i centret inkl. klubgangen. Det-
te tilsyn har medført, at der er anlagt 
en byggesag hos Gladsaxe Kommune. 
Den 21/10-19 skal Sten, Henrik og 
Jennifer have møde med Gladsaxe 
Kommune for at få svar på, hvad der 
foregår og hvad den fremtidige plan er.  
Hvis det værst tænkelige kommer til at 
ske, vil det betyde forbud for ophold i 
kælderen. I så fald skal der findes an-
dre lokaliteter til klubberne.  

 
 
 
 

 

5e. Gennemgang af or-
densreglementet 
 

Sten: Det har vist sig, at der ligger 3-4 
gældende eksemplarer af ordensreg-
lementet. Selv det på DAB’s hjemme-
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line:  

side er ikke korrekt. 

5f. ”Plant et træ” Der er igen ansøgt om en blodbøg i 
forbindelse med kampagnen ”Plant et 
træ”. Sten har tilladt sig at spørge om, 
hvad sådan et træ koster, da man mu-
ligvis vil plante flere på toppen af bak-
ken. 

  

5g. Invitation – Nørrebro AVP er inviteret til Nørrebro for at se 
på deres forhold. Mange af de ting VP 
kommer til at arbejde med, har Nørre-
bro allerede været igennem. Sten op-
fordrer alle til at komme med.  

  

5h. IT-løsning til AVP Sten har undersøgt afskrivningsregler-
ne samt hvilket prisleje man befinder 
sig på. 
Der har været afholdt møde vedr. IT-
løsning til AVP. Vi er godt på vej. Sten, 
Jennifer, Jacqueline og Henrik havde 
haft et super godt møde med Henrik i 
DAB, som er ansvarlig for IT. IT-
platforme blev drøftet Office 365 kontra 
DAB’s portal for bestyrelser og Sten 
opfordrede til at tage ”Ja-hatten” på og 
gå ind og prøve det og herefter give 
Sten en tilbagemelding. Har aftalt, at 
der forsøgsvis bliver købt to enheder i 
form af små bærbare PC’ere.  

Sten  

6. Klage over røgge-
ner 

Sten: AVP har modtaget klage fra 
Gladsaxe Kommune over røggener i 
centret. 

  

7.  Klage fra praktise-
rende læge Sanne 
Ohland-Andesen 

AVP har modtaget to klager fra læge 
Sanne Ohland-Andersen. Disse be-
handles på det kommende afdelings-
mødemøde. 

  

8. Tommys forslag 
(pkt. 6d – referat fra 
9/9-19)  

Der blev tidligere stemt på forkert 
grundlag idet ikke alle var til stede. 
Nyt afstemningsresultat: 3 for og 6 
imod. Forslaget blev dermed nedstemt.  
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 Dagsordenspunkt:  Konklusion:  Ansvarlig:  Dead-
line:  

 9. Ansøgning fra 
Blokråd 2 

Blokråd 2 har ansøgt om opsætning af 
aluminiumsramper ved opgange. 
Ramper blev kort drøftet (art, størrelse 
osv.) og konklusionen blev, at man 
ikke skal vente 6-8 år på at ramper 
bliver en del af helhedsplanen, men at 
AVP skal pålægge driften at finde en 
løsning nu. Sten kontakter Ole.  

Sten/Ole  

10. Ansøgning fra Ca-
féen  

Caféen har ansøgt om midler til indkøb 
af maskiner, service osv. 
Sten har haft samtale med Ole og 
bogholderen i DAB. Spørgsmålet går 
ud på, om ønskerne hører til AVP eller 
driften. Man kom frem til, at al nagel-
fast hører under driften (Ole) og det, 
der står i skabene, hører under AVP. 
Ole har således frie hænder til indkøb 
af køleskab og opvaskemaskine. Hvad 
angår køkkenredskaber, var AVP eni-
ge om, at cafeen skal have udstyr, der 
matcher deres behov og at udstyret 
skal være af en ordentlig kvalitet. AVP 
vil bede Karen komme med et pris-
overslag.  

Ole / Karen  

11. Ladestandere til el-
biler 

AVP har modtaget et forslag om lade-
standere til el-biler. Var lidt uforståen-
de overfor, hvorfor den kommer igen, 
da forslagsstiller tidligere har fået et 
svar. Det er p.t. ikke muligt. I øjeblikket 
er der mangel på p-pladser i VP og 
ved etablering af ladestander, har man 
indirekte sikret sig en fast p-plads.  
AVP arbejder på at få dette tænkt ind i 
helhedsplanen.  

  

12. Orientering fra ud-
valgene. 

   

12a. Inspektions- og or-
densudvalget. 

Intet.   

12b. Blokråds- og miljøud-
valg. 

Hanne: Afholdt fælles blokrådsmøde 
den 10/10 -19. Referat er på vej sam-
men med opdaterede retningslinjer. 
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 Dagsordenspunkt:  Konklusion:  Ansvarlig:  Dead-
line:  

12c. Kultur- og kommuni-
kationsudvalg. 

Leon: Der knokles på med at kunne 
lave en liveudsendelse af afdelings-
mødet. Sætter under alle omstændig-
heder et kamera op.  
 
Jacqueline: Grundet det kommende 
valg, er Nada er tovholder på projektet 
med teatergruppen, der opfører fore-
stillingen Queens i salen 
 
Leon: TV Værebro har nu udsendelser 
på Youtube og på Facebook kører der 
fast tekst med info. 

  

12d. Børne- og ungeud-
valget. 

Der er indkaldt til møde med de bolig-
sociale medarbejdere torsdag d. 
17/10-19. 

  

11e. Parkeringsudvalg 
 

Se pkt. 4. bemærkninger til sidste refe-
rat.  
 
Hanne: Udfor blok 5 og 6 ved bagsiden 
af skralderum holder en bil med øde-
lagt kofanger og bilen er nærmest me-
re grøn end grå. Kan man finde ejeren 
og høre, om han/hun virkelig har brug 
for den carport. Vil bede ejendomskon-
toret være behjælpelig med at kigge på 
denne. 

 
 
 
 
Ole 

 

12. Gennemgang af lø-
bende sager 

Intet   

13. Økonomioversigt Ser fint ud. Niclas skal lave nogle ret-
telser. 

  

14. Ønske fra Yggdrasil 
om forlængelse af 
lejemål  

Der var enighed i AVP om at man øn-
sker at Yggdrasil skal blive, da man 
ser det det som et aktiv for VP. Der 
udspandt sig en diskussion om, hvor-
vidt de skal betale husleje og evt. hvor 
meget. Det blev besluttet, at Sten skri-
ver til Bonnie i DAB og spørger, hvad 
tomgangshuslejen er, og hvad vil hun 
lægge op til med hendes erfaring. Sten 
sender svaret til AVP, som beslutter, 

Sten  
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om de er enige i udfaldet. Manglende 
svar til Sten er lig med samtykke. Her-
efter tager Sten en snak med Peter 
(Yggdrasil). 
 

16. Eventuelt. Jacqueline informerede om, at der var 
beboere, der var utilfredse med, at de-
res foto var i den brochure, der var 
trykt i forbindelse med forslaget om 
forlængelse af det boligsociale projekt. 
De havde aldrig givet tilladelse til, at 
billederne måtte bruges. 
Ansvaret ligger hos de boligsociale 
medarbejdere, hvor Nada har henvist 
til at Mette Stenbæk Andersen har stå-
et for dette.  

  

17. Lukkede punkter.    

 
 

Næste møde afholdes mandag den 11. november 2019. 


