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Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde 

8. februar 2021 

Dato: 8. februar 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 
 
Suppleanter: 
Ingelise Henriksen 
Hanne Helmann Sønnichsen 
 
Gæster: 
Afdelingschef Steen H. Jensen, DAB 
Direktør Carina Seifert, DAB 
Bestyrelseskonsulent Lena K. Abelsen, DAB 
 

 

 Dagsordenspunkt:  Konklusion:  Ansvarlig:  Dead-
line:  

0. Formøde med de-
legation fra DAB 

Delegation fra DAB bestående af afde-
lingscef Steen Hingebjerg Jensen, direk-
tør Carina Seifert og bestyrelseskonsu-
lent Lena Kista Abelsen deltog den før-
ste time. Præsenterede sig og informe-
rede kort om Tilstandsrapporten, Den 
fysiske helhedsplan, Infrastrukturplanen 
der blev nedstemt i 2018 m.v. 
 
AVP blev opfordret til at tage kontakt til 
Lena i DAB, hvis de ønsker hjælp eller 
information. DAB kommer gerne ud. 

  

1. Valg af mødeleder Martin K. Mouritsen blev valgt.   
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2. Valg af referent Helen Blücher blev valgt.    

3. Godkendelse af 
dagsorden 

Godkendt.   

4. Bemærkninger til 

referat fra sidste 

møde 

Ingen bemærkninger.   

5. Supplerende valg 

af 3 medlemmer til 

repræsentantska-

bet  

Bent, Umais og Sarhat blev valgt. 
 
Da der hersker tvivl om, hvorvidt AVP-
medlemmer er ”fødte” medlemmer til 
GAB-repræsentantskabet, vil man un-
dersøge dette nærmere.  

 
 
 
Martin 

 

6. Orientering fra 
formanden  

   

6 a. Ny driftschef ansat 
til Gladsaxe almen-
nyttige Boligselskab 

Stephan B. Hansens efterfølger er fun-
det. Han hedder Jakob Kron. 

  

6 b. Pilotprojekt ”Udlej-
ning på skæve da-
ge” 

Der er igangsat et pilotprojekt omhand-
lende udlejning på skæve dage i forsøg 
på at skabe mere fleksibilitet ifm. ind- og 
udflytninger. 

  

6 c. Vi får snart en ny 
fast kontaktperson i 
Dansk Kabel Tv 

Martin informerede om, ny kontaktper-

son hos Dansk Kabel Tv.  

  

6 d. Nyansættelser af en 
ejendomsservice-
tekniker og café-
medarbejder med 
prøvetid 

Der er ansat en ny cafemedarbejder i 
Beboerhuset. 
 
Der er ansat en ejendomsservicetekni-
ker i samdriften Værebro 
Park/Stengårdsvænge.  

  

6 e. Seneste nyt om Co-
rona retningslinjerne 

Alle restriktioner er forlænget og alle 
aktiviteter er beskåret. 

  

7. Orientering fra ud-
valgene 
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7 a. Forretningsudvalget 
(FU) 

Har endnu ikke holdt møde.    

7 b. Inspektions-, or-
dens- og miljøud-
valg (IOM) 

IOM holdt møde den 4/2-21. Leon Friis 
Jørgensen blev valgt til formand.  
IOM mødes fremover den 1. mandag i 
måneden. Leon, Bent, Iver og Ernst del-
tager i møderne. Resten af AVP er vel-
komne til at deltage. Formanden sender 
dagsorden ud onsdag før mødet. 

  

7 c. Kultur, - kommuni-
kations- og medie-
udvalg (KKM) 

KKM holdt møde den 5/2-21. Umais 
Usman Shoaib blev valgt til formand. 
KKM mødes fremover den 3. mandag i 
måneden.  
Umais informerede om at KKM er i gang 
med at udarbejde kommissorium og 
gjorde opmærksom på, at det tidligere 
blev vedtaget, at alle udvalg skulle ud-
arbejde kommissorium ud fra den ska-
belon, der er udsendt.  Det blev vedta-
get, at alle udvalg har udarbejdet kom-
missorium til næste AVP-møde den 8/3-
21. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

7 d. Blokråds, - børne- 
og ungeudvalg 
(BBU) 

BBU har endnu ikke afholdt møde. Ernst 
Lundquist blev valgt til formand og ind-
kalder til første møde.  

  

7 e. Parkeringsudvalg 
(PU) 

PU holdt møde den 1/2-21. Tiam Moha-
bbat blev valgt til formand. PU mødes 
den 4. mandag i måneden. 
Tiam informerede om, at han er i gang 
med at indhente materiale fra de tidlige-
re medlemmer af parkeringsudvalg.  

  

7 f. Boligsocial bestyrel-
se 

Der har Ikke været indkaldt til møde 
endnu. 

  

7 g. Byggeudvalget Der afholdes møde den 11/2-21. 
 

  

8. Gennemgang af 
løbende sager 

  
 

 

8 a. Opfølgning på refe-
rat fra sidste AVP-
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møde 

8 a.(i) Hyppigheden af af-
delingsmøder 

På baggrund af Sarhats ønske om flere 
afdelingsmøder blev det besluttet, at 
AVP ikke afviser dette, men tager det op 
på et senere tidspunkt, når udgifter m.m. 
er undersøgt, og der kan stilles et kon-
kret forslag.  

  

8 b. Genindførelse af 
First Agenda? 

Der var enighed om at genindføre First 
Agenda. Martin sørger for instruktion. 

Martin  

8 c. Hvem skal med til 
kursus ”Ny i afde-
lingsbestyrelsen”? 

Tiam, Leon, Martin Umais, Sarhat og 
Bent ønskede at deltage. Martin tilmel-
der. 
 

Martin  

8 d. Indkøb af compute-
re og programmer til 
AVP 

Umais har udsendt forslag vedrørende 
indkøb af computere til AVP. Da der var 
uenighed om, hvorvidt der skal indkøbes 
computere til alle AVP-medlemmer, blev 
der stemt om det. 
 
Martin, Bent, Iver, Leon, Ernst, Kim og 
Umais stemte for. 
 
Sarhat stemte imod. 
 
Tiam undlod at stemme. 

Umais  

8 e. Kommentarer til 
Styringsdialogen/-
rapporten 2021? 

Martin mindede om, at eventuelle kom-
mentarer til Styringsdialogen skal sen-
des ind inden den 12. februar.  
 
 

  

8 f. Status vedr. lovlig-
gørelsen af Klub-
gangen og møde 
med Klubgruppen 

Afventer sidste ok fra kommunen. Ole 
giver AVP rundvisning i mindre grupper.   
Martin laver 3. hold.  

Martin/Ole  

8 g. Offentliggørelser af 
dagsordenen og 
referater fra AVP 
samt udvalgene 
(hvor og til hvem?) 

Referater kan ses på DAB’s hjemme-
side. Når vi får Værebro Park siden op 
at køre, vil referater blive lagt op her. 
 
Det blev aftalt, at dagsordener også of-
fentliggøres. 
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8 h. Orienteringen om 
status på funktiona-
liteten af AVP mail-
kontoen på kontoret 

Umais informerede om, at man endnu 
ikke kan tilgå AVP-mailen. Han har fået 
nulstillet koden, men der kommer en fejl, 
som han arbejder på at få løst. DAB øn-
sker, at AVP selv står for AVP-mailen. 

  

9. Økonomioversigt    

9 a. Konto 119 Intet at berette om grundet Covid-19.   

9 b. Konto 116, 115 og 
114 

Ole har på Inspektions, - ordens, og mil-
jøudvalget informeret om disse konti. 
Der har været nogle udsving grundet 
hærværk og ekstra vagtværn.  

  

10. Lukkede punkter    

10 a. Procedurer ved kla-
gesager og afgørel-
ser fra DAB og Be-
boerklagenævnet 
mht. paraferings-
mappe på AVP-
kontoret og med-
lemmernes adgang 
hertil. 

Martin informerede om at al korrespon-
dance vedr. beboersager, findes i en 
mappe i et aflåst skab på AVP-kontoret. 
Alle var velinformeret om, at beboersa-
ger IKKE drøftes med andre. Alle har 
tavshedspligt. 
 
 

  

11. Eventuelt 
 

Martin informerede om, at bestyrelsen i 
Klubgruppen ønsker et møde. Zoom-
møde er foreslået den 17/2-21.  
 
Da kommunen ikke sætter skilte op ved 
søerne ang. forbud mod at færdes på 
isen, blev det aftalt, at Ejendomskonto-
ret sørger for skiltning ved de to søer.  
 
Leon foreslår, at der gennemføres en 
markvandring i nær fremtid, da der er 
meget, der halter. Kan gennemføres i 
henhold til Corona-restriktionerne.  

  

12. Næste møde 8. marts 2021 kl. 18.00.   

 


