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Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde 
17. juni 2019 

Mødeleder:  

Referent: Helen Blücher 

Dato: 17. juni 2019 

Tidspunkt: Kl. 18.00 

Sted: Afdelingsbestyrelsens kontor 

Til stede - bestyrelse: 
Sten Thorup  
Henrik Kjeldskov 
Jennifer Thorup  
Bent Raspe-Pedersen 
Hanne H. Sønnichsen 
Jacqueline Worsøe 
Joakim Rosenschöld 
Bibi Amina Sardar 
Helen Blücher (sekretær) 
 
Afbud: 
Leon Friis Jørgensen  
 
Suppleanter: 
Tommy Nielsen 
 
 
 

 

 Dagsordenspunkt:  Konklusion:  Ansvarlig:  Dead-
line:  

1. Valg af mødeleder.  Henrik Kjeldskov blev valgt.   

2. Valg af referent. Helen Blücher blev valgt.    

3. Godkendelse af 
dagsorden. 

Aftalt at pkt. 11 behandles til sidst.   

4. Bemærkninger til re-
ferat fra sidste møde.  

Under pkt. 17 skulle have stået: Lise-
lotte Haacke spurgte, hvad ”Nedsæt-
telse af byggeudvalg” betød, hvad det-
te udvalg skulle gå ud på, og om der 
ville blive informeret om dette eller om 
AVP vil gentage tidligere tiders mang-
lende information. 
AVP svarede, at der ville blive informe-
ret, så snart de selv havde fået et 
overblik over tilstandsrapporten, og at 
AVP generelt arbejder for at forbedre 
kommunikationen til og med beboerne. 
AVP vil informere, lige så snart der er 
noget konkret at informere om. 
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5. Orientering fra  
formanden. 

  
 

 

5a Besøg fra Køben-
havns Kommunes 
Teknik- og Miljøfor-
valtning. 

Martin Karbech Mouritsen har gjort 
opmærksom på, at der den 27/6-19 
kommer 9 personer på besøg fra Kø-
benhavns Kommunes Teknik – og Mil-
jøforvaltning. Mere præcist kommer de 
fra Områdefornyelsen Kulbanekvarte-
ret. Jennifer og Jacqueline deltager. 

 
 
 
 
 
 
 

 

5b Vi vandt! Klage over ejendomsvurdering har for-
årsaget en tilbagebetaling af grund-
skyld. Vi har sparet 415.576 kr.  

  

5c Plant et træ. Sten har efterlyst vores træ og har fået 
at vide, at det først kommer til efter-
året. Det er bekræftet, at det bliver en 
blodbøg. 

  

5d Regnskab for perio-
den 1/4-18 – 31/3-19. 

AVP har modtaget et urevideret regn-
skab for perioden 1. april 2018 til 31. 
marts 2019. Er der spørgsmål, skal 
disse stilles senest i dag den 17. juni 
2019 pr. mail til Nicklas Bøgebjerg 
Hansen på nbh@dabbolig.dk 
Ingen bemærkninger. 

  

5e Fastlæggelse af mø-
dedato. 

Landsbyggefonden kommer på besig-
tigelse i Værebro Park den 25. juni kl. 
09.00. Der skal fastlægges et møde 
inden da. 

  

5f Første Nyhedsbrev. AVP har nu udsendt det første ny-
hedsbrev vedr. tilstandsrapporten. 
Har modtaget positiv respons. 

  

5g Afskedsreception. DAB afholder afskedsreception for Ni-
els Olsen den 20. juni 2019 kl. 15-17. 

  

5h GAB har 75 års jubi-
læum. 

GAB’s 75 års jubilæum afholdes lør-
dag den 17. august. Frivillige hjælpere 
søges. Send mail, hvis man ønsker at 
hjælpe. 

  

mailto:nbh@dabbolig.dk


Side 3 af 5 

 Dagsordenspunkt:  Konklusion:  Ansvarlig:  Dead-
line:  

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

Vi gør allerede meget og kommer sik-
kert til at gøre mere ifm. helhedspla-
nen. Det er vigtigt, at vi er rede til frem-
tiden. Vi skal tænke over, hvor vi ser 
os selv i dag og hvad vi kunne tænke 
os fremover. Sten opfordrede til at 
AVP-medlemmerne deltager i de kur-
ser, der udbydes. Sten foreslog, at der 
laves en form for katalog (elektronisk 
eller papirform). Et værk, der gør, at vi 
står stærkere overfor det offentlige. 
Sten indsamler, de input, der er kom-
met til viderebehandling.  

Alle  

7. Ansøgning om udstyr 
til fællesspisning. 

Yvonne Larsen har ansøgt om kr. 
9.468,- til udstyr til fællesspisning i Be-
boerhuset. AVP valgte at imødekom-
me deres ønske, men i stedet for det 
ansøgte beløb blev der bevilget kr. 
25.000,-, da AVP gerne vil støtte op 
om de frivillige i Beboerhuset og sikre 
sig, at de ting der bliver indkøbt, kan 
holde til at blive brugt af mange men-
nesker. AVP opfordrer derfor til, at der 
indkøbes redskaber af god kvalitet. 

Jennifer  

8. Møbler og grill til Be-
boerhuset. 

Mette Stenbæk Andersen ansøger om 
møbler og 2 gasgriller til Beboerhuset. 
AVP imødekom ønsket om møbler, 
men betinget af at disse indkøbes af 
ejendomskontoret, hvis de kan skaffe 
dem billigere. Ansøgning om gasgriller 
blev afvist, da der er sikkerhedsmæs-
sige udfordringer med at opbevare 
gasflasker. Samtidig er det vigtigt for 
AVP, at fremtidige indkøbte griller ikke 
bliver aflåst, da AVP ønsker, at vores 
beboere kan bruge faciliteterne, også 
når der ikke er medarbejdere i Bebo-
erhuset. Renovering af betonbordene 
indgår under driften, og er allerede sat 
på via tidligere gennemgang.  

Jennifer  

9. Forslag til ændringer AVP er glade for at modtage input med 
forslag/ideer til forbedringer fra beboe-
re. Har bl.a. fået henvendelser fra Bo 
Andersen, Beatrice Rasmussen, Cale-

Alle  



Side 4 af 5 

 Dagsordenspunkt:  Konklusion:  Ansvarlig:  Dead-
line:  

en Beha og Ane Ramløse med forslag, 
der tages med i den videre proces. 
Det blev aftalt, at der laves et pænt 
standardsvar på AVP-mailen til beboe-
re, der skriver udenfor AVPs åbnings-
tid. Når man har vagt, besvarer man 
de mails, der kommer ind.  

10. Klage over hundefor-
bud 

Birgit Larsen klager over de opsatte 
skilte med hundeforbud ved nytteha-
verne. Var blevet mødt at nogle mænd 
med truende adfærd, som spærrede 
vejen. Udenomsarealerne har intet 
med nyttehaverne at gøre. Henrik ret-
ter henvendelse til Nyttehaverne.  

Henrik  

11.  Lukkede punkter    

12. Orientering fra udval-
gene: 

   

12a 
 

Inspektions- og or-
densudvalg. 

Intet. Aflyst pga. sygdom.   

12b Blokråds- og miljøud-
valg. 

Referat kommer.   

12c Kultur- og kommuni-
kationsudvalg. 

Henrik. Har afholdt møde. Referatet er 
udsendt. TV Værebro vil teste udstyr af  
i sommerferien, inden de går i gang.  

  

12d Børne- og ungeud-
valget. 

Har ikke været noget. Mangler mål og 
ideer. 

  

12e Klubgruppen. Dartklubben lukker. Noget af inventaret 
bliver i VP og andet gives videre til an-
dre. Der blev talt om, at der i vedtæg-
terne bør stå, at hvis en klub går i op-
løsning, tilfalder inventar/effekter AVP. 
Der blev sagt ok til at Bahababar over-
tager dartbane.  
 

  

13. Gennemgang af lø-
bende sager. 

Punktet aflyst.   
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14. Økonomioversigt. Jennifer gennemgik økonomioversig-
ten. 

  

15. Eventuelt 
 

Sten foreslog, at AVP arrangerer en 
sommertur. Alle stemte for – evt. med 
Sagafjord i Roskilde.  

Sten 
 

 

 
 
Næste AVP-mødet afholdes mandag den 12. august 2019 
 


