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Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde 

8. marts 2021 

Dato: 8. marts 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: 
Mohammed Hamouti, boligsocial leder 

 

 Dagsordenspunkt:  Konklusion:  Ansvarlig:  Dead-
line:  

0. Formøde med bo-
ligsocial leder Mo-
hammed Hamouti 

Mohammed deltog den første time. Han 
præsenterede sig og informerede kort 
om det arbejde, de boligsociale medar-
bejdere udfører ifm. Helhedsplan 2020-
2023. De arbejder især med tre fokus-
punkter  

• Tryghed og trivsel 

• Uddannelse og beskæftigelse 

• Forebyggelse og forældrean-
svar 

 
Alle i Beboerhuset - Boligsociale med-
arbejdere, Beboercafeen og Rådgivnin-
gen er nu samlet under navnet Fælle-
skabet Værebro. 
 

  

1. Valg af mødeleder Umais 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 

Martin vil få afklaret spørgsmålet om, 
hvorvidt AVP-medlemmer er fødte med-
lemmer til GAB repræsentantskabet.  
Martin følger op på igangsætning af 
First Agenda. 

Martin 
 
 
Martin 

 

5. Orientering fra 
formanden  

   

5 a. Seneste nyt om Co-
rona retningslinjerne 

Martin mener, at vi i forbindelse med 
forlængelse af restriktioner og udskydel-
se af vaccinationer, skal indstille os på, 
at møder fortsat skal afholdes via Zoom 
og Teams. 

  

5 b. Vejledningsmateria-
le vedr.etablering af 
ladepladser i bolig-
afdelinger 

Der blev kort talt om mulighed for lade-
pladser til el-biler. Punktet sendes til 
Parkeringsudvalget (PKU), som kan ar-
bejde videre med dette. Leon fremsen-
der oversigtskort over parkeringsområ-
det.  

 
 
 
Leon 

 

5 c. Boligafdelinger kan 
søge tilskud hos nyt 
strategiudvalg 

Såfremt nogen sidder med gode forslag 
til projekter inden for områderne Grøn 
vision og Stærke fællesskaber, kan der 
søges penge. Kunne f.eks. være i for-
bindelse med Grøn dag.  

  

5 d. Ny afdelingschef i 
Adm.afdeling 4 i 
DAB 

Pr. 15. marts 2021 er Lars Østergaard 
ansat som afdelingschef i adm.afdeling 
4. Lars er 48 år og bor i København.  
Lars kommer med stor erfaring fra både 
kommune og stat. Han har både arbej-
det i Rigsrevisionen, som kontorchef i 
Socialforvaltningen i Københavns 
Kommune og senest som både Center-
chef for Ejendomme og Intern service 
og Centerchef for Myndighed og Social-
service i Egedal Kommune. 
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6. Orientering fra ud-
valgene 

   

6 a. Forretningsudvalget 
(FU) 

Der har endnu ikke været afholdt møde.    

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

Grundet tekniske problemer er mødet 
udskudt til 29/3-2021.  

  

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

Arbejdet er i gang. Umais har – uden 
held - forsøgt at fremskaffe ”gamle” refe-
rater. På den baggrund blev det beslut-
tet, at alle referater fremover sendes til 
bestyrelsesformanden, som vedhæfter 
dem som bilag til AVP-møderne. Kom-
missorium er udarbejdet og fremsendt. 
Der er stor opmærksomhed på at gøre 
brug af de rigtige midler og platforme, så 
der bliver kommunikeret ordentligt ud til 
beboerne. 

 
 

 

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

Der blev hold møde den 25/2-2021. Re-
ferat er udsendt.  

  

6 e. Parkeringsudvalg 
(PKU) 

Tiam: Der er talt om, hvad der skal gø-
res med p-problemet. Der skal kigges 
på arealet og på, hvor mange biler der 
er i VP. Ligeledes skal der kigges på, 
hvor mange der kører ind og ud. Til det-
te arbejder skal der bruges professionel 
hjælp. Tiam vil kontakte de rådgivende 
landskabsarkitekter i DAB. Man er me-
get opmærksom på, at beboerne skal 
have et ordentligt svar på deres hen-
vendelser ang. parkeringsproblemer. 
Beboernes forslag til løsning af parke-
ringsproblemerne gemmes. 

 
 
 
 
 
 
Tiam 

 

6 f. Boligsocial bestyrel-
se (Partnerskabet) 

Nævnte, hvad kommunen og DAB har 
kørende samt status på den fysiske hel-
hedsplan. Værebro Park er udvalgt som 
SUB-bobler område, hvilket betyder, at 
Værebro Park kan blive et SUB=Socialt 
udsat boligområde, hvorfor politiet hol-
der ekstra øje med udviklingen. Der ar-
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bejdes på at få nedsat en taskforce, 
som skal forsøge at løse de problemer, 
der er i Værebro Park. Heri deltager FU. 

6 g. Byggeudvalget Umais informerede kort om byggeud-
valgsmødet. På mødet havde Ditte 
fremlagt hele planen for beboerinddra-
gelsesprocessen.   

  

7. Gennemgang af 
løbende sager 

  
 

 

7 a. Behandling af kla-
ger og IOM´s rolle 
samt orientering af 
den øvrige bestyrel-
se 

Det blev aftalt, at såfremt udvalgsfor-
mænd modtager klager fra beboere, 
skal disse sendes til AVP umiddelbart 
efter. Herfra tages der så stilling til, 
hvem der skal arbejde videre med pro-
blemet.  

  

7 b. Orientering: Bygge-
udvalget – efter 
mødet fik vi besked 
på at der er op til 
AVP selv at afgøre, 
hvem der deltager til 
møderne 

De valgte medlemmer af Byggeudvalget 
deltager naturligvis fast, men det op til 
bestyrelsen at afgøre, om øvrige med-
lemmer af bestyrelsen ligeledes kan 
deltage. Det blev besluttet, at alle med-
lemmer af bestyrelsen er velkomne til at 
deltage. Man skal dog være opmærk-
som på, at såfremt man deltager ure-
gelmæssigt, kan man mangle en del 
oplysninger, og dette skal helst ikke 
bremse eller forsinke arbejdet i udval-
get. 

  

7 c. Orientering fra KKM 
mht. status Micro-
soft 365 og mailløs-
ning 

Umais informerede om, at man er ved at 
være ”oppe at køre” med Microsoft 365- 
løsning. Mailløsning er næsten færdig. 
Hvert medlem får sin egen mail. AVP-
mailen er nu en fælles mailboks. Alle 
har adgang til nettet. Umais skriver ud, 
når de kan gøre brug af det. Adgang til 
hjemmesidens one.com er klar. Men 
overdragelse af hjemmesiden domænet 
vaerebropark.dk fra DAB til AVP, er sta-
dig undervejs. Der er kommunikation 
med DAB samt DK-Hostmaster. 

 
 
Umais 

 

7 d. Status på indkøb af 
computere  

Bestilling lægges snarest muligt. Umais  

http://one.com/
http://vaerebropark.dk/
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7 e. Hærværk Der var enighed om, at der er nul-
tolerance overfor dem, der laver hær-
værk. Det skal have konsekvenser, som 
i de groveste tilfælde kan ende med ud-
sættelse af lejemålet.  

  

7 f. Corona status En medarbejder på ejendomskontoret er 
testet positiv for Corona, hvilket betyder, 
at kontoret er lukket ned i nogle dage, 
indtil alle har fået foretaget to negative 
tests. Telefoniske henvendelser besva-
res som normalt. 

  

8. Økonomioversigt    

8 a. Konto 119 Der bliver ikke brugt penge i øjeblikket, 
da alle aktiviteter er sat på stand by. På 
afdelingsmødet blev der bevilget kr. 
50.000, - til opførelse af et skur ved blok 
7. Det blev aftalt, at Ernst sætter dette i 
gang og taler med ejendomslederen om 
det praktiske.  

 
 
 
 
Ernst 

 

8 b. Konto 116, 115 og 
114 

Ole fremlægger disse på IOM-mødet.   

9. Lukkede punkter    

10. Eventuelt 
 

   

10 a. Nyt møde med 
klubgruppen? 

Martin indkalder til nyt møde med klub-
gruppen. 

Martin  

10 b. Ny i afdelingsbesty-
relsen. Evaluerings-
skema fra BL. 
Hvordan gik det? 

Der er udsendt skema til evaluering af 
kurset ”ny i bestyrelsen” som skal udfyl-
des. BL bruger evalueringen til at for-
bedre deres kurser.  

  

11. Næste møde 12. april 2021 kl. 18.00.   

 


