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Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde 
14. september 2020 

Mødeleder: Henrik Kjeldskov 
 
Referent: Ole Steen Larsen 

Dato: 14. September 2020 

Tidspunkt: Kl. 18.00 

Sted: Mødelokale blågang.  

Til stede - bestyrelse: 
Sten Thorup  
Jennifer Thorup  
Bent Raspe-Pedersen 
Leon Friis Jørgensen  
Jacqueline Worsøe 
Henrik Kjeldskov 
Eva Paaske 
Joakim Rosenschöld 
 
Fraværende/afbud: 
Pernille Hindsgaul 
 
Gæster: 
Annfinn Fuglefjord 
Iver Henriksen 
Ingelise Henriksen 
Ernst Lundquist 
Martin Mouritsen 
 
Suppleanter: 
Tommy Nielsen 
Jens Berg Larsen 
 

 

 Dagsordenspunkt:  Konklusion:  Ansvarlig:  Dead-
line:  

1. Valg af mødeleder Henrik Kjeldskov   

2. Valg af referent. Ole Steen Larsen blev valgt.    

3. Godkendelse af 
dagsorden 

Godkendt med et nyt punkt 6 (som 
referenten ikke nåede til) 
 

  

4. Bemærkninger til 

referat fra sidste 

møde 

Bent mener ikke, at det fremstår kor-
rekt under punkt 18. Bent mener, at 
der skal stå, at Bent ikke får den fulde 
aktindsigt. Bent siger, at – det er alt for 
i dag og takker for støtten til konens 
begravelse. Han rejser sig og går. 
Martin siger, at det er underligt, at AVP 
underkender det, Bent siger. 
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Sten genkender ikke det, Bent siger. 
Henrik bliver vred på Martin over hans 
antydninger om, at AVP holder noget 
skjult. Der opstår en større diskussion. 
Tommy råber vredt, at han var til stede 
på mødet og det Bent siger, er sandt -
punktum. Jennifer mener ikke, at den 
måde det bliver fremlagt på, er i orden. 
Alle kan komme med rettelser til refe-
ratet, når det sendes rundt, hvilket 
Bent ikke havde gjort. Tommy mener, 
at da Sten på sidste møde gik ud i 5 
minutter, er det lig med, at han gik af 
som formand. Martin mener, at det i 
referatet burde være præciseret, at 
Sten forlod mødet. Tommy spørger 
Jens og andre i lokalet, om ikke de kan 
hjælpe ham med at bekræfte dette? 
Jennifer kommer med en præcisering, 
læst op fra sidste referat, her stå ikke 
ordret, at Sten forlod lokalet. Sten si-
ger, at grunden til at han gik var, at 
han på mødet ikke ønskede at påvirke 
Bents personangreb mod ham. Bents 
beskyldninger omhandlede hemmelig-
holdelse af information og at Sten for-
hindrede Bent i at få aktindsigt i klub-
gangssagen. Martin oplyser, at det, der 
bliver sagt og ment er, at AVP og for-
manden ikke kan tillade sig at sige, at 
Bent ikke kan få aktindsigt. Jennifer 
syntes det er ærgerligt, at det er per-
soner, som ikke var deltagere på AVP-
mødet, der sidder og kommenterer, 
hvad der skete på mødet. Jacqueline 
mener, at det er gået helt hen over 
hovedet på Bent og andre i AVP, at 
Sten har gjort, hvad han kunne og der-
for gik han uden for døren under gen-
nemgang af punktet. Sten undrer sig 
over, hvad der egentlig foregår rundt 
om bordet. Sten gennemgår hele for-
løbet omkring ombygning i klubgan-
gen; hvordan det har været mellem 
rådgiver, DAB, Forretningsudvalg og 
Ole. Sten kan se, at han ikke har været 
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med på alle mails, der har været mel-
lem Ole, DAB og rådgiver, hvilket han 
finder fuldstændigt uacceptabelt i så 
vigtig en sag. Ole tager ordet for at 
redegøre for hans oplevelse af hele 
situationen. Ole tænker, at Bents ud-
fordring var, at han ikke havde rette 
journal-/sagsnummer, og derfor kunne 
han ikke få aktindsigt på kommunen. 
Tommy siger, at diskussionen med 
Bent på sidste møde, kunne Bent mis-
forstå.  
Martin undrer sig over, at Sten ikke har 
forklaret det, så Bent kunne forstå det. 
Sten er frustreret over, at der er infor-
mation, som ikke er sendt ud fra DAB, 
specielt når det drejer sig om klubber-
ne. Sten nævner, at der var skurby på 
tale og mener, at han har gjort, hvad 
han kunne. 
Sten gentager, at han ikke vil accepte-
re Bents personangreb; derfor gik han 
ud sidste gang. 
Jennifer syntes det er ærgerligt med 
denne diskussion. Hun undrer sig over, 
om spørgsmålet ikke blev afklaret på 
sidste møde. 
Jennifer oplyser, at det lå dem meget 
på sinde på sidste møde, at de ville 
arbejde for klubberne. 
Martin påminder om, at alt skal med i 
referatet - andet er ikke acceptabelt. 
Henrik bryder ind og spørger alle rundt 
om bordet, om der er nogle, som er i 
tvivl om, at Sten er formand. Sten bry-
der ind og præciserer, hvad han sag-
de, at såfremt der var mistillid til ham, 
trak han sig gerne. Han kan ikke forstå 
hele denne diskussion, da han jo efter-
følgende har kommunikeret med AVP 
og har sendt indkaldelse til dagens 
AVP-møde, hvilket jo betyder, at han 
er formand. 
Henrik spørger igen, om der er nogen, 
som er i tvivl om Stens rolle, og kon-
kluderer, at hvis der ikke er det, kan vi 
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gå videre. Martin giver ret i, at hvis der 
ikke er mistillid til Sten, er han stadig 
formand. Ole afbryder og siger, at hvis 
ikke tonen og de meget ubehagelige 
personangreb, som er på dette møde, 
bliver stoppet og der kommer en or-
dentlig og normal tone, vil han rejse sig 
og forlade mødet. Det er simpelthen 
over hans personlige grænse for, hvad 
der er acceptabelt. Ole oplyser samti-
dig, at det netop er derfor, at det er 
ham og ikke Helen, som tager referat. 
Ole vil simpelthen ikke byde sine med-
arbejdere dette. Sten bakker op og 
spørger, hvad folk egentlig sidder i det-
te lokale for, da dette er dybt pinligt. 
Eva siger, at da hun kom ind som sup-
pleant, ville hun se det an; hvad det 
egentlig var, at være en del af AVP. 
Senere trådte hun ind som fast med-
lem. Eva troede, at det var voksne 
mennesker, der sad i AVP. Det har 
hun så set, at det ikke er. Martin me-
ner, at alt skal diskuteres, hvis det er 
inden for dagsorden og giver Ole ret i, 
at medarbejdere ikke skal udsættes for 
dette. Jennifer mener, at diskussioner-
ne skal foregå på en ordentlig måde 
for alles fælles Værebro Park. Sten 
mener, at han i den tid, han har siddet 
som formand, har arbejdet for Værebro 
Park og har på intet tidspunkt tænkt på 
andet. Sten ønsker bare, at folk ville 
bakke op og deltage og bidrage i AVP-
arbejdet og ikke bare kun sidde til mø-
derne uden efterfølgende at hjælpe 
med opgaverne. 
Henrik bryder ind og lægger diskussio-
nen ned, for at komme videre. 

5. Indgåelse af ende-

lig aftale med 

Annfinn Fuglefjord 

vedr. etablering af 

Loppemarked. (bi-

lag 5)  

Anfinn får ordet og starter et angreb på 
Sten med beskyldning om, at han prø-
ver at hemmeligholde en tidligere 
fremsendt mail fra ham til AVP omkring 
hele aftalen om lån at den gamle råd-
givning til loppemarked. 
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Jacqueline får ordet og oplyser, at hun 
har sendt Anfinns brev til hele AVP, så 
der ikke er tvivl om, at alle er informe-
ret. Anfinn fastholder, at han savner 
kopi af sit tidligere brev som bilag til 
dagsordenen, så offentligheden kan se 
indholdet, han undre sig over at det 
ikke er med. 
Den 14. september 2020 blev det 
skriftlige oplæg til aftale lavet af AVP. 
Den indeholder vilkår for brug af de 
lokaler, som var den tidligere rådgiv-
ning. Anfinn fortalte derefter, at han 
havde været i dialog med Sia og Mo-
hammed om noget, der desværre ikke 
blev helt klart for referenten. Anfinn 
oplyser, at aftalen fra AVP er ulovlig og 
strafbart udført. Han ønsker overtagel-
se af lokalet med fri adgang, når det 
passer ham. Annfinn mener, at det er 
beklageligt, at folk - der vil lave et frivil-
ligt arbejde - bliver bremset af Sten. 
Han mener ikke, at Sten arbejder for 
beboerne. Henrik spørger, hvad der er 
strafbart. Annfinn har ikke brevet med, 
men aftalen er flettet sammen med 
hans private lejemål. Annfinn er ikke 
interesseret i at hans lejemål bliver 
blandet ind i denne aftale. Annfinn be-
der Sten om at holde kæft, imens han 
snakker. Sten spørger, hvad det er, 
han har imod ham som person og op-
lyser, at det er AVP, som har sat den-
ne aftale sammen og ikke Sten per-
sonligt. Det er derfor ikke acceptabelt 
med den personlige hetz mod Sten. 
Jennifer mener, at ikke at det er kor-
rekt, at AVP ikke støtter loppemarked. 
Hun forstår ikke det Annfinn siger. 
Martin har læst den såkaldte kontrakt 
og mener, at den er total urimelig, da 
loppemarked har andre vilkår end 
klubberne. Det er ikke ok med regn-
skabspligten og lukketiderne. Martin 
fortsætter og siger, at det er en hård 
kontrakt, som er komplet latterlig og 
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AVP kunne ligeså godt have sagt, vi 
gider ikke loppemarked. Martin spør-
ger, om der er en kontrakt med klub-
berne og vil have oplyst om, hvornår 
de skal aflevere regnskab. 
Jennifer oplyser, at loppemarked ikke 
er en klub men en interessegruppe; 
det samme som eksempelvis Lejerfor-
eningen. Martin mener, at afdelingen jo 
har en masse penge, så derfor bør 
AVP være meget mere generøse. 
Jennifer gentager, at det – der står i 
aftalen om økonomi og regnskaber - er 
for at AVP kan se, om de skal komme 
ind med støtte til loppemarked. Martin 
mener, at AVP dræber det frie initiativ. 
Leon siger til Annfinn, at det er kutyme, 
at man nævner, hvor Annfinn bor. Det 
er helt normalt og han kommer ikke til 
at hæfte for noget privat. Leon syntes, 
det er en meget fornuftig aftale, så 
Annfinn bør være tilfreds. 
Jacqueline påpeger, at det er et sam-
menkog fra hele AVP og kan ikke 
sammenlignes med klubberne. Det er 
nødvendigt, at der er en ansvarlig - det 
er ikke mistillid. Annfinn understreger, 
at han gerne vil have, at det er AVP 
som har ansvaret for loppemarked og 
siger, at han har kørt loppemarked tid-
ligere uden skriftlige aftaler. Dette har 
altid været uden problemer, derfor kan 
det ikke være rigtigt, at der skal være 
det nu. Han har altid overholdt sine 
aftaler og nu er det FANDME et pro-
blem og han kan knapt få lov at kom-
me ind i loppemarkedslokalerne. Det 
SKAL være sådan, at der er fri ad-
gang. Det skal Sten sgu ikke blande 
sig i. Henrik præciserer, at det ikke er 
Sten, men hele AVP som har lavet af-
talen. Annfinn undskylder ikke sin ud-
talelser mod Sten, men kan fortsat ikke 
forstå lukketiderne. Henrik konklude-
rer, at den aftale ikke kan komme 
igennem i dag. Jens fortsætter med 
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detaljerne i aftalen og Henrik stopper 
ham, da der ikke skal detailbehandles 
på et dokument, som AVP har set og 
godkendt. Jens fortsætter alligevel og 
siger, at det da er totalt urimeligt, at 
der kun er adgang 3 dage om ugen 
Annfinn takker for opbakningen. Martin 
fortsætter til trods for, at Henrik har 
fortalt, at man ikke kan pille en aftale 
fra hinanden som AVP har besluttet 
indholdet af. Martin mener, at der er 
flere punkter, som skal ud af aftalen; 
det er tidskravet til regnskabet, som 
skal være en gang pr. år. Prisen på 
boderne skal AVP overhovedet ikke 
blande sig i. AVP skal ikke slå et godt 
initiativ ihjel. 
Jennifer siger, at det med kvartals-
regnskab, har Annfinn tidligere sagt ja 
til. Jennifer spørger ham direkte, ”vil du 
stå for det eller ikke?”. Annfinn siger, 
det er ham, som kører loppemarked og 
kører det året ud. Regnskabet kan så 
tages ved årets udgang. Det er blevet 
et ufravigeligt krav fra ham. 
Annfinn siger så pludselig, at så skal 
Ole ikke komme og total dominere i 
afdelingen….. Ole spørger direkte 
henvendt til Annfinn, hvad det var han 
sagde. Dette ville han ikke gentage, så 
Ole spørger igen, da alt jo skal med i 
referatet. 3. gang Ole spørger direkte 
om, hvad han sagde nægtede Annfinn 
at gentage det. 
 
Her var Oles personlige grænse nået 
for, hvad han vil beskyldes for, da det 
ikke er første gang fra Annfinns side. 
Ole lukkede sin PC og måtte beklage-
lig vis meddele mødet, at hans grænse 
var nået for anden gang i aften. 
Ole nævnte, at han ville informere 
DAB. 

6     
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7. Orientering fra 

formanden  

   

6a. Torsdag d. 13/8-

2020 kl. 18-20 blev 

der afholdt Kommu-

nikationsworkshop 3 

   

6b. Mandag d. 17/8-

2020 kl. 18-21 blev 

der afholdt Møde i 

Taskforce. 

   

6c. Tirsdag d. 18/8-

2020 kl. 17-18 blev 

der afholdt Præsen-

tation af ideskitse 

for Styregruppen for 

Kunst i Værebro 

Park 

   

6d. Tirsdag d. 25/8-

2020 kl 8-9:45 blev 

der afholdt møde i 

BID Bagsværd 

   

6e. Tirsdag d. 25/8-

2020 kl 17-19 blev 

der afholdt BUM 07 

(Byggeudvalgsmø-

de) 

   

6f. Mandag d. 31/8-

2020 kl 17-19 blev 

der afholdt møde i 

VBP boligsocial be-

styrelse 

   

6g. Tirsdag d. 1/9-2020 

kl. 10-12:30 blev der 

afholdt besøg / 

rundvisning med 

Blixen Klub Gladsa-

xe – Bagsværd 
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6h. Onsdag d. 2/9-2020 

kl. 18-20:30 blev der 

afholdt ordinær ge-

neralforsamling i 

klubgruppen i Væ-

rebro Park (KVP). 

   

6i. Mandag d. 7/9-2020 

kl. 18-21 blev der 

afholdt Inspektions-

udvalgsmøde. 

   

6j. Tirsdag d. 8/9-2020 

kl. 19-21 blev der 

afholdt Fælles blok-

rådsmøde. 

   

6k. Onsdag d. 9/9-2020 

kl. 18-21 skulle der 

have været afholdt 

møde i Taskforce. 

Dette blev aflyst 

pga. Covid-19. 

   

6l. Torsdag d. 10/9-

2020 kl. 15-16 skul-

le der have været 

afholdt Indvielse af 

den nye hestestald i 

Værebro. Dette blev 

aflyst pga. Covid-

19. 

   

6m. Fredag og lørdag d. 

11&12/9-2020 kl. 

8:30-16 skulle der 

have været afholdt 

Almene Boligdage 

2020 i Bella Center. 

Dette blev aflyst 

pga. Covid-19 

   

6n. Mandag d. 21/9-

2020 kl. 18-19:30 
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afholdes der møde i 

Styregruppen for 

kunst i Værebro 

Park 

6o. Tirsdag d. 22/9-

2020 kl 18-19:30 

afholdes der møde i 

Naboskabssporet 

   

6p. Torsdag d. 24/9-

2020 kl. 17:30-

21:30 afholdes der 

GAB Repræsen-

tantskabsmøde på 

Restaurant Marina 

Furesøbad. 

   

6q. Mandag d. 5/10-

2020 kl. 17-21 er 

det udmeldt fra 

DAB, at der afhol-

des Netværk for 

store Boligafdelin-

ger, denne gang i 

Ellemarken. Vi er 

dog flere der har 

gjort 

opmærksom på, at 

dette møde er i kon-

flikt med et andet 

møde i BL. Datoen 

bliver formentlig 

ændret! 

   

6r. Mandag d. 5/10-

2020 kl. 19-22 af-

holdes der kreds-

valget i BL 9. kreds. 

   

6s. Tirsdag d.6/10-2020 

kl. 17-19 afholdes 

der BUM 08 (Byg-

geudvalgsmøde) 
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6t. Onsdag d. 7/10-

2020 kl. 18-21 af-

holdes der møde i 

Taskforce. 

   

6u. Torsdag d. 8/10-

2020 kl. 18-21 af-

holdes der Inspekti-

onsudvalgsmøde. 

Bemærk dette 

møde er rykket fra 

mandag d. 5/10-

2020. 

   

7. Endelig behand-
ling af forslag stil-
let af Borgmester 
Trine Græse vedr. 
Etablering af 
hestefold på Væ-
rebro Parks områ-
de i trekanten bag 
blok 3 (området 
mellem nøddetræ-
erne og ”Bygge-
ren”). (Bilag 7a+b) 

   

8. Forslag stillet af 
Sten Thorup: Op-
sætning af spritdi-
spensere ved op-
gangene og ved 
vaskeriet.  

Da Covid-19 situationen igen er eska-
leret, med et aktuelt smittetryk i Glad-
saxe på 60,6 pr. 100.000 indbyggere. 
(kilde 
https://www.dr.dk/nyheder/indland/39-
kommuner-harbekymrende-smittetal-
borgmester-vil-have-restriktioner-flere-
steder) Jeg foreslår at der opsættes 
spritdispensere i opgangene samt i 
vaskerriet. Disse skal dagligt efterses, 
så der altid forefindes væske i 
dem. 

Jennifer  

9. Forslag stillet af 
Ditte Clement Kri-
stensen. Tildeling 
af lokale til rådig-
hed for beboer-
inddragelse i for-
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bindelse med den 
fysiske helheds-
plan i Værebro 
Park. (Bilag 9) 

10. Tildeling af man-
dat til formanden, 
for at kunne for-
handle en aftale på 
plads med Get 
Grooved med 
henblik på etable-
ring af dansehold i 
salen. 

  
 

 

11. Orientering fra ud-
valg og arbejds-
grupper 

   

11a. Inspektions- og or-
densudvalget. 

   

11b. Blokrådsudvalget.    

11c. Kultur-, kommunika-
tions- og miljøud-
valget. 

  
 
 

 

11d. Børne- og ungeud-
valget. 

   

11.e Byggeudvalget    

11f. Klubgruppen    

11g. Parkeringsudvalget:
  

   

11h. Arbejdsgruppen for 
TV & internettet: 
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11i. Arbejdsgruppen for 
Fotokonkurrencer  

   

11j. Arbejdsgruppe for 
de 17. Verdensmål 

   

11k. Arbejdsgruppe for 
"Malerskolen": 

   

11l. Styregruppen for 
Kunst i Værebro 
Park 

   

11m. Styregruppen for 
Kunst i Blokråd 3 

   

12. Gennemgang af 
løbende sager 
 

   

13. Økonomioversigt      

13a. https://www.dabboli
g.dk   

   

13b. Konto 115 og 116    

14. Eventuelt    

 
 

Næste møde afholdes mandag den 12. oktober 2020. 


