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Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde 
9. september 2019 

Mødeleder: Henrik Kjeldskov 
 
Referent: Helen Blücher 

Dato: 9. september 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 
 
Fraværende uden afbud: 
Joakim Rosenschöld 
 
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. 

Der var efter udsendelse af dagsorde-
nen indkommet 3 ansøgninger. 
Disse tilføjes dagsordenen som pkt. 
6b, 6c og 6d. 

  

4. Bemærkninger til re-
ferat fra sidste møde.  

Ingen bemærkninger. 
 

  

5. Orientering fra  
formanden. 

   

5a. GAB Repræsentant-
skabsmøde 24/9-19. 

Husk, at man selv skal tilmelde sig til 
GAB Repræsentantskabsmøde senest 
den 13/9-19. Tilmelding foregår på din 
personlige side på DAB’s hjemmeside 
”Min side” under ”Min bestyrelsespor-
tal” og derefter under ”Arrangementer”. 

 
 

 

5b. Invitation til Fælles-
skabsdagen. 

I år bliver dette arrangement afhold 
den 16/11-19 kl. 10-16. Tilmelding skal 
ske ved mail til Sten Thorup på 
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sten@t-g.dk inden den 21. oktober. 
Husk at skrive, hvilken workshop du 
ønsker at deltage i. Arrangementet er 
gratis. DAB opkræver dog et gebyr, 
hvis du udebliver uden først at melde 
afbud. Alle der deltager i det sociale 
arbejde kan deltage.  
 
Sten ønsker at information om arran-
gementet bliver kanaliseret ud til Ar-
rangement gruppen, klubber m.v. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5c. Deltagelse i kurser og 
netværk. 

Sten mener, at det er vigtigt at være 
klædt på til fremtidens udfordringer og 
vil bede alle om at gennemgå DAB’s 
kursusoversigt samt BL’s kurser og 
Netværk og lade Sten vide, hvilke kur-
ser, man måtte ønske at deltage i. Vil 
derefter i FU behandle indkomne øn-
sker. Sten forestår tilmeldingen samlet 
efter godkendelse.  

  

5d. BUM 1 Byggeudvalgsmøde (BUM) nr. 1 er 
blevet afholdt den 5/9-19. 
 
Det havde været et godt og igangsæt-
tende møde. Opfordrede til at komme 
med ideer og synspunkter. 

 
 
 
 
 
 

 

5e. Der arbejdes på en 
dato til møde vedr. 
IT-infrastruktur i AVP. 
 

Sten har aftalt et møde den 26/9 kl. 18 
– 19.30 med Henrik, IT-chefen hos 
DAB. Forretningsudvalget og Leon 
deltager. 
 
På dagsordenen er nedskrivning af 
retningslinjer/regler for indkøb af IT til 
AVP.  

Sten  

6. Ansøgninger    

6a. Ernst Lundquist sø-
ger på vegne af 
Blokråd 7 om en eks-
tra bevilling på kr. 
3.000,-   . 

AVP godkendte ekstra bevillingen på 
kr. 3.000,-. Jennifer oplyste, at hun 
ønsker at få tilsendt blokrådsregnskab. 

 
 
Helen 

 

mailto:sten@t-g.dk
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6b. Ansøgning fra Jac-
queline om bevilling 
til Naboskabsporets 
afholdelse af foto-
konkurrence med 
præmier. 

Jacqueline: Naboskabssporets plan-
lægger at afholde en fotokonkurrence 
for børn den 3. – 23. oktober med 
præmie til den, der har taget det bed-
ste foto samt lodtrækning blandt dem, 
der stemmer. Ideen er at få billederne 
trykt i uge 44. Jacqueline undersøger, 
hvad trykning koster.  

Jacqueline  

6c. Ansøgninger fra ar-
rangementsgruppen. 
 

Arrangementgruppen har fremsendt 
ønske om at få bevilget penge til hhv. 
julefest for børn og pensionister samt 
fastelavnsfest.  
AVP imødekom ønsket og bevilgede 
de ønskede beløb. AVP ønsker dog, at 
deltagelse for børn skal være gratis 
fremover. Ligeledes ønsker AVP, at 
deltagelse i sommerturene skal være 
gratis for alle.  

  

6d. Tommy Nielsen – 
Ansøgning om benyt-
telse af selskabsloka-
lets nødudgang.  

Tommy afleverede ansøgning om at 
der gives dispensation til at få isat en 
smæklås og fjernet hætten, der spær-
rer for oplukning af låsen på nødud-
gangen/bagdøren i selskabslokalet, 
når der afholdes julefest for pensioni-
ster.  Ønsker, at kunne benytte denne 
dør, når man skal ud og ryge.  
Dispensationen blev bevilget efter af-
stemning blandt de fremmødte AVP-
medlemmer. 
Sten, Jacqueline og Jennifer ønskede 
at få ført til referat, at de er imod denne 
dispensation, idet deres holdning er, at 
der ikke bør gøres forskel på lejere af 
selskabslokalet.  

  

7  Ordensreglement 
for Værebro Park 

   

7a. 
 

Inspektions- og or-
densudvalget arbej-
der med nogle æn-
dringer i de nuvæ-
rende regler, status 
lige nu er som følger. 

Sten: På inspektionsudvalgsmødet 
havde man det nuværende reglement 
oppe. Gennemgik  -  med flg. farve-
markeringer, hvad der skal ændres.  
Gule markeringer, er Oles forslag, 
grønne markeringer, er de ændringer, 
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alle er enige om og de røde markerin-
ger er det, der skal slettes. Det blev 
aftalt at holde møde den 12/9-19 kl. 
18, hvor ordensreglementet færdiggø-
res og der arbejdes med afdelingsbe-
styrelsens beretning.  

 
 
AVP 

7b. Indkommet forslag fra 
Hanne Helman Søn-
nichsen. 

Medtages på mødet den 12/9-19.   

8 Retningslinjer for 
indkøb af kontorar-
tikler til AVP-
medlemmer. Hvilke 
beløbsgrænser har 
vi? 

Sten spurgte om retningslinjer for AVP-
medlemmers indkøb af toner o.l. Der 
var enighed om, at man skulle købe, 
hvad man, som medlem af bestyrel-
sen, har behov for. Der kan være for-
skel i prisen på toner og blækpatroner 
fra printer til printer, men der er afsat 
penge til at dække dette. Giv Helen 
besked om, hvad der skal bestilles. 

  

9. Retningslinjer for 
gaver og tilkendegi-
velser. 

   

9a. Hvem skal modtage? 
Skal vi have en liste? 

Sten foreslog, at der laves en liste over 
hvilke mærkedage AVP ønsker at 
markere med en gave. Til hvilke per-
soner og evt. beløb. Leon kigger DAB-
materiale igennem for at finde ud af, 
hvem der skal modtage, hvad og hvor 
meget. 
Sten opfordrede de øvrige medlemmer 
til at sende ham en mail med deres 
meninger. 

Sten / Leon  

9b. Skal vi fastsætte 
rammer for prisleje? 

Pkt. 9a.   

10. Orientering fra ud-
valgene. 

   

10a. Inspektions- og or-
densudvalget. 

Der arbejdes videre med ordensregle-
mentet. 

AVP  
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10b. Blokråds- og miljøud-
valg. 

Der er etableret Blokråd i blok 2. 
 

  

10c. Kultur- og kommuni-
kationsudvalg. 

Jacqueline informerede om teater 
2019 i Salen. Forestillingen hedder 
Queens. Det er samme teatergruppe 
som optrådte i Salen sidste år, hvor 
der var udsolgt.  
 
Tv Værebro går godt. Der er lavet afta-
le med Nikolaj og Charles – to nye fri-
villige, der vil hjælpe til i TV Værebro. 
Der er sendt invitation til Anders fra 
Beboerhuset om at komme og fortælle 
om Mande-madgruppen.  

  

10d. Børne- og ungeud-
valget. 

Jennifer: De bolig sociale medarbejder 
holdt "Tirsdagscafé det boligsociale 
arbejde" den 27/8-19. Her var der nog-
le forskellige grupper, hvori man vend-
te og drejede forskellige idéer. I en 
Børne og unge-gruppe fortalte Anders 
om Lommepengejobs - og om at han 
havde gået med en tanke om at an-
sætte folk både fra Værebro og fra an-
dre steder i Bagsværd. Her havde han 
fået besked om, at det måtte man ikke. 
Jennifer er i gang med at undersøge 
det hos DAB. 

Jennifer  

10e. Parkeringsudvalg 
 

Sten: Der nedlægges MC-
parkeringspladser for at allokere flere 
pladser til biler.  

 
 

 

11. Gennemgang af lø-
bende sager. 

Intet at bemærke.   

12. Økonomioversigt. Jennifer: Regningen for Lets make piz-
za happening er fremsendt på ny. Blev 
accepteret og sendt til betaling. 

  

13 Eventuelt. Jennifer havde en bøn om at alle hu-
sker at tømme dåser og flasker. 

  

 
 

Næste møde afholdes mandag den 14. oktober 2019. 


