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Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde 
11. januar 2021 

Dato: 11. januar 2021 

Tidspunkt: Kl. 18.00 

Sted: ZOOM  

Til stede - bestyrelse: 
Martin Karbech Mouritsen, formand 
Umais Usman Shoaib, næstformand 
Sarhat Kara, økonomisk koordinator 
Bent Raspe-Pedersen, medlem 
Ernst Lundquist, medlem 
Iver Skov Henriksen, medlem 
Kim Jørgensen, medlem 
Leon Friis Jørgensen, medlem  
Tiam Mohabbat, medlem 
Helen Blücher, sekretær 
 
Fraværende/afbud: 
 
Suppleanter: 
Ingelise Henriksen 
Hanne Helmann Sønnichsen 
 
Gæster: 
 

 

 Dagsordenspunkt:  Konklusion:  Ansvarlig:  Dead-
line:  

1. Valg af mødeleder Martin K. Mouritsen blev valgt.   

2. Valg af referent Helen Blücher blev valgt.    

3. Godkendelse af 
dagsorden 

Leon mente, at der - i indkaldelsen - 
burde have været udsendt bedre intro til 
ZOOM. Umais udsender vejledning. 

Umais  

4. Bemærkninger til 

referat fra sidste 

møde 

Umais spurgte ind til AVPs mailkommu-
nikation, og hvordan den skal foregå, så 
alle har indsigt i relevant kommunikation 
fra og til AVP. Hertil spurgte han ind til 
avp@vaerebropark.dk-mailen, og hvor-
dan den bruges. Flere af de tidligere 
medlemmer af afdelingsbestyrelsen gav 
udtryk for, at den ikke har virket i lang 
tid. Der blev nævnt, at den ikke har vir-
ket i ca. 1-1,5 år. Adgangen har desu-
den været begrænset, således at man 
kun kan tjekke mailen fra AVP-kontoret 

  

mailto:avp@vaerebropark.dk
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ved at møde op fysisk. Umais nævnte, 
at det er for dårligt, at den officielle AVP-
mail, som beboerne kan sende forslag 
og klager igennem, ikke har virket i så 
lang tid. Der blev aftalt, at Umais skulle 
undersøge sagen og få mailen opsat til 
at virke korrekt. 
 
Den fremtidige referatform blev diskute-
ret, og det blev besluttet, at der skal la-
ves konklusionsreferat. 

5. Endelig godken-

delse af forret-

ningsordenen  

Martin havde følgende forslag til den 
fremtidig dagsorden: Punkt 6 økonomi-
oversigt bliver til punkt 7. Gennemgang 
af løbende sager bliver punkt 6. Desu-
den at der indføres et punkt 8 Lukkede 
punkter. 
 
Dagsordenen bør mindst indeholde føl-
gende punkter: 
 

1. Valg af mødeleder 
2. Valg af referent 
3. Godkendelse af dagsorden 
4. Bemærkninger til referat fra sidste møde  
5. Orientering fra formand og udvalgene 
6. Økonomioversigt 7 
7. Gennemgang af løbende sager 6 
8. Lukkede punkter 
9. Eventuelt 
10. Fastsættelse af eventuelt forsat møde 

 
Beslutninger om AVP-mail, telefon- og 
kontortider blev henvist til det nye Kul-
tur-, kommunikations- og medieudvalg 
(pkt. 6), som vil arbejde med disse em-
ner og lave en indstilling til AVP.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KKM 

 

6 Nedsættelse af 

udvalg 

Det blev aftalt, at der fortsat skal være 
et Forretningsudvalg bestående af 
formand, næstformand og økonomisk 
koordinator. 
 
Tidligere Inspektions- og ordensudvalg 
hedder nu Inspektions-, ordens- og 
miljøudvalg. Medlemmer: Leon, Bent, 
Ernst og Iver. 
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Tidligere Kultur-, kommunikations- og 
miljøudvalg hedder nu Kultur-, kom-
munikations- og medieudvalg. Med-
lemmer: Umais, Leon, Sarhat, Tiam, 
Martin. 
 
Tidligere Børne- og ungeudvalg hedder 
nu Blokåds-, børne- og ungeudvalg. 
Medlemmer: Leon, Ernst, Hanne.  
 
Boligsocial bestyrelse (Partnerskabet 
for Værebro Park). Medlemmer: For- og 
næstformand. 
 
Byggeudvalget – som ikke er et ud-
valg, der afholdes af AVP, men et ud-
valg bestående af repræsentanter fra 
AVP, DAB, GAB, Gladsaxe Kommune, 
og et arkitektfirma. AVP-medlemmer 
med mødepligt: Leon, Martin, Ernst og 
Iver. Øvrige AVP-medlemmer er vel-
komne til at deltage.  
 
Parkeringsudvalg: Medlemmer: Tiam, 
Sarhat, Umais, Martin, Leon. 
 
Sarhat foreslog, at der udarbejdes et 
kommissorium, hvori det udspecificeres, 
hvilke opgaver hvert udvalg har forplig-
tet sig til at udføre. Umais udsender den 
skabelon, der skal anvendes. 
 
Leon opfordrer til, at hvert udvalg på 
forhånd finder en fast mødedag i ugen. 
 
Gældende for ALLE udvalg: Der er mø-
depligt for medlemmer, men alle er vel-
komne. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Umais 
 

7. Valg af medlem-

mer i udvalgene 

og til repræsen-

tantskabet  

De 14 personer, der – på afdelingsmø-
det – stillede op til GAB-
repræsentantskabet, blev valgt ind. De 
sidste tre vælges blandt de AVP-
medlemmer, der ikke stillede op på af-
delingsmødet.  
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8. Orientering fra 
formanden  

   

8 a. Invitation fra Glad-
saxe Kommune til 
deres møde for bo-
ligorganisationer i 
Gladsaxe 

Den 25. marts afholder Gladsaxe Kom-
mune informationsmøde for boligorgani-
sationer. Her kan man høre om relevant 
nyt og drøfte generelle problemstillinger. 
For- og næstformand deltager. Hvis no-
gen i AVP har spørgsmål, de ønsker 
besvaret på mødet, sendes disse til 
Martin, som sørger for videresendelse. 
Deadline for indsendelse til Gladsaxe 
Kommune er den 4. februar.  

  

8 b. Hilsen fra Byg og 
Renovering 

AVP har modtaget en hilsen fra Byg og 
Renovering, hvori de beklager, at det – 
pga. Covid-19 – ikke er muligt at afholde 
møder og få hilst på hinanden. I deres 
hilsen er indsat links til al information om 
den fysiske helhedsplan.  

  

8 c. Orientering om digi-
talisering af udeare-
aler afdelingsfor-
mænd 

I løbet af 2021 får alle boligafdelinger 

digitaliseret deres udearealer. 

Ved digitalisering skabes en 3D-model, 

som kan bruges, når der for eksempel 

skal lægges en plan for pleje af områ-

det, eller når en opgave skal i udbud. 

  

8 d. Stopper som afde-
lingschef 

Steen Hingebjerg Jensen stopper som 
afdelingschef for Administrationsafdeling 
4. Han har søgt nye udfordringer i en 
anden af DAB’s afdelinger. 

  

8 e. Høring vedr. hand-
lingsplan for cirku-
lær økonomi – Nati-
onal plan for fore-
byggelse og håndte-
ring af affald 

Affald fylder mere og mere i boligafde-
lingerne, og der skal sorteres i flere og 
flere fraktioner. BL har igennem længere 
tid haft fokus på dette område og er i 
gang med at udarbejde et høringssvar 
på vegne af den almene boligsektor: 
https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Deta
ils/64662  
Boligafdelinger, der ønsker at indgive et 
høringssvar, kan tage kontakt til deres 
bestyrelseskonsulent, der kan hjælpe 
med det praktiske i forhold til, hvem i BL 
det skal sendes til. Eventuelle kommen-

  

https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/64662
https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/64662
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tarer sendes til Martin.  

9. Orientering fra ud-
valgene 

   

9 a. Ordens- og inspek-
tionsudvalget (over-
dragelse af modta-
get sager 

AVP har modtaget to henvendelser om 
hhv. drikkeri i centret og tyveri af løs-
øre/inventar i nyttehaverne. Disse to 
henvendelser tages op og behandles på 
førstkommende møde i Inspektions-, 
ordens- og miljøudvalget.  

IOM  

9 b. Andre udvalg?    

10. Gennemgang af 
løbende sager 

  
 

 

10 a. Ansøgning fra Lop-
pemarkedet 

Annfinn har sendt mail vedr. udførelse 
af div. opgaver inden opstart af loppe-
marked. AVP siger ok til igangsætning 
af de opgaver, som ejendomslederen 
har oplyst at være i stand til at udføre.  

Ole  

10 b. Hyppighed af afde-
lingsmøderne 

Sarhat mener, at der fremover bør af-
holdes afdelingsmøde hver 3. måned for 
at øge effektiviteten. Han mener, at be-
boerne skal inddrages i højere grad og 
at afdelingsmødet som minimum bør 
afholdes to gange årligt, hvor hhv. regn-
skab og budget godkendes.  
Leon foreslog, at der eventuelt kan af-
holdes informationsmøder.  
Martin mente ikke, at der skal fastlæg-
ges flere møder, men at der kan afhol-
des ekstraordinært afdelingsmøde, så-
fremt der er behov for det. Martin under-
søger hos DAB, hvad der er mulighed 
for. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Martin 

 

10 c. Facebook-siden 
Værebro Park afd. 
0709 

Sarhat ønsker nogle retningslinjer for, 
hvad man ønsker med facebooksiden 
Værebro Park afd. 0709. Kultur-, kom-
munikations- og medieudvalget arbejder 
med dette og præsenterer det for AVP.  

 
 
KKM 
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10 d. Indkøb af IT-hard- 
og software til AVP-
medlemmerne 

Opgaven med indkøb af IT-udstyr til be-
styrelsen blev overgivet til Martin og 
Umais, som igangsætter dette hurtigst 
muligt. Kontakter DAB. 

Martin, 
Umais 

 

10 e. Fastsættelse af 
AVP-åbningstider, 
forventningsafstem-
ning m.v. 

Umais havde spørgsmål vedr. AVP-
tilgængelighed. Hvordan og hvornår kan 
man træffe hinanden. Martin foreslog, at 
man melder til ham, hvornår man er til 
rådighed. Dette vil han så påføre listen 
med personlige oplysninger. Husk at 
denne liste KUN er til internt brug i AVP. 

  

10 f. Mødeindkaldelser, 
klubberne m.v. 

Tiam opfordrede til, at man i den perio-
de, hvor klubberne har lukket pga. Co-
vid-19, tænker over ny lokation til de 
klubber, der skal flytte ud. 
 
Martin orienterede om, at der stadig 
mangler endelig godkendelse fra Kom-
munen til åbning af klubgangen. Martin 
vil indkalde alle parter, der er involveret i 
problematikken omkring klubgangen til 
et møde.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Martin 

 

11. Økonomioversigt    

11a. Konto 119 Sarhat spurgte om, hvor man kan se, 
hvad pengene på denne konto er brugt 
til. Han fik oplyst den kontaktinfo til den 
økonomiske kontaktperson hos DAB.  

  

11b. Konto 116, 115 og 
114 

Ole præsenterer denne økonomioversigt 
på Inspektions-, ordens- og miljøud-
valgsmøderne.  

  

11c. Balance 2020-2021 Martin oplyste, at information om punkt 
11c og 11d kan hentes på Porta-
len/hjemmesiden. 

 
 
 

 

11d. Budgetopfølgning 
for 2020-2021 

   

12. Lukkede punkter 
 

Ingen lukkede punkter.  
Martin gjorde opmærksom på, at besty-
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relsen har tavshedspligt. 

13. Eventuelt    

13 a. Hvad blev der af 
First Agenda dags-
ordenprogrammet? 

Martin undrede sig over, hvad der var 
blevet af First Agenda, eftersom den 
tidligere bestyrelse ikke har taget det i 
brug. Martin undersøger dette.  
 
Leon informerede om, at DAB tilbyder 
kvikstartkurser til nye bestyrelsesmed-
lemmer.  
Håndbøger kan fås ved at skrive til He-
len. 
Materiale kan også fås hos Umais, som 
har samlet materiale flere steder fra.   

 
 
 
Martin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

14. Næste møde 8. februar 2021   

 
 


