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Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde 
11. marts 2019 

Mødeleder:  

Referent: Helen Blücher 

Dato: 11. marts 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 
Helen Blücher (sekretær) 
 
Suppleanter: 
Tommy Nielsen 
Johnny Ibsen 
 
Gæst: 
Robert Gross Hermansen 
Niels Olsen, adm. Direktør - DAB 
 
Afbud: 
 

 

 Dagsordenspunkt:  Konklusion:  Ansvarlig:  Dead-
line:  

1. Valg af mødeleder.  Henrik Kjeldskov.   

2. Valg af referent. Helen Blücher blev valgt.    

3. Heine Thorhauge 
Mathiasen / Flagpro-
jekt. 

Punktet udgår. Heine meldte afbud.   

4. Jesper Aabille / 
KunstVilds kommen-
de projekter. 

Jesper Aabille orienterede kort om 
kommende projekter og workshops 
med div. kunstnere, heriblandt Ditte 
Lyngkjær og Anne Henriksen.  

  

5. Godkendelse af 
dagsorden. 

Dagsordenen blev godkendt.   

6. Bemærkninger til re-
ferat fra sidste møde.  

Sten havde kommentarer til flg. pkt.: 
 
6a) Ikke korrekt, at han afventer 
svar om, hvorfra henvendelsen 
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 Dagsordenspunkt:  Konklusion:  Ansvarlig:  Dead-
line:  

kommer. 
 
6e) Fejlagtigt, at punktet hed IT-
løsning til AVP-medlemmer. Punktet 
omhandlede kommende møder. 
 
8) De tilstedeværende underskrev 
forretningsordenen. Manglede un-
derskrift fra Joakim og Amina, som 
ikke var til stede. 
 
14) Sten har ikke modtaget status 
på skabenes stand. 

7. Orientering fra  
formanden. 

  
 

 

7a Nettoproblematikken. Sten havde fået et svar fra Netto, 
som ikke ændrede på den nuvæ-
rende problemstilling. Leon foreslog, 
at AVP indgår en dialog med Netto 
om evt. at have centerdøren åben til 
kl. 17. 
 
Problematikken blev forelagt Niels 
Olsen, som undersøger, om der kan 
findes en løsning. 

 
 
 
 
 
 
 
Niels 
 

 

7b Tilbud fra en mulig ny 
internetleverandør.  

Novomatrix er en nystartet virksom-
hed, som har været herude og kig-
ge. På baggrund af Dansk Kabel 
TV’s nye priser (pkt. 7c) blev det 
besluttet at drøfte tilbuddet i Kom-
munikationsudvalget.  

  

7c Dansk Kabel TV’s 
nye priser pr. 1/4-19. 

Punktet tages op i Kommunikati-
onsudvalget (se pkt. 7b). 

  

7d AVP har modtaget en 
henvendelse vedr. 
egenbetaling på dels 
navneskilt samt bør-
nesikring på nymon-
terede vinduer. 

Punktet behandles på kommende 
Inspektions- og ordensudvalgsmø-
de. 
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 Dagsordenspunkt:  Konklusion:  Ansvarlig:  Dead-
line:  

8. Forespørgsel fra Ma-
rija Rajovic på lån af 
salen.  

Sten: Der har været en ansøgning 
om at få lov til at bruge salen til 
håndbold. Ansøgningen blev god-
kendt og Salen bookes hos Tina i 
Rådgivningen. 

  

9. Forespørgsel fra Lars 
Agersted Carlsen fra 
Peoplelikeus på loka-
ler.  

Sten havde fået en forespørgsel på 
lokaler fra Peoplelikeus. AVP stiller 
sig ikke afvisende overfor udlejning 
af lokale til Peoplelikeus, men kan 
ikke give et svar, da der pt. ikke er 
overblik over, hvornår lokalerne i 
centret er disponible. Sten taler med 
Lars Agersted. 

  

10. Orientering fra ud-
valgene 

   

a) 
 

Inspektions- og or-
densudvalg. 

Vi har modtaget flere klager vedr. 
rygning. Afventer stadig svar fra 
DAB. 

DAB  

b) Blokråds- og miljøud-
valg. 

Hanne: Den 9. april 2019 afholdes 
møde om regulativ for hushold-
ningsaffald.  
Ultimo april holdes ekstraordinært 
blokrådsmøde (konstituering).  

  

c) Kultur- og kommuni-
kationsudvalg. 

Leon har sendt indkaldelse ud til 
den 25. marts 2019. 

  

d) Børne- og ungeud-
valget. 

Amina: Der afholdes møde den 14. 
marts 2019. Jennifer ønskede, at 
indkaldelse og dagsorden udsendes 
i lidt bedre tid. 

  

e) Parkeringsudvalg 
 

Sten: Der er lavet ny tilladelse til 
overflyvning – gældende for marts. 

 
 

 

11. Eventuelt 
 

Intet.   

12. Lukkede punkter     

 
Næste møde afholdes mandag den 8. april 2019. 
 
AVP-mødet i juni afholdes pga. pinsen mandag den 17. 


