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Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde 

12. april 2021 

Dato: 12. april 2021 

Tidspunkt: Kl. 18.00 

Sted: ZOOM  

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

 

 Dagsordenspunkt:  Konklusion:  Ansvarlig:  Dead-
line:  

0. Formøde med re-
præsentant for 
Danske Lejere 

Driftsleder Jørgen Dyrholm Jensen 
præsenterede sig og viste en præsenta-
tion af, hvad Danske Lejere kan tilbyde.  
AVP vil mødes og drøfte, om der er ba-
sis for at gå videre med henblik på at få 
et abonnement op til beslutning på et 
afdelingsmøde. 

  

1. Valg af mødeleder Umais blev valgt.   

2. Valg af referent Helen Blücher blev valgt.    

3. Godkendelse af 
dagsorden 

Godkendt.   
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4. Bemærkninger til 

referat fra sidste 

møde 

   

5. Orientering fra 
formanden  

   

5 a. Skærpede Corona-
retningslinjer i bl.a. 
Gladsaxe 

Martin informerede om stramninger i 
Gladsaxe. Det er nu indarbejdet i lov-
givningen, at stramninger kan foretages 
lokal, hvis smitten stiger i bestemte om-
råder.  

  

5 b. DAB´s repræsen-
tantskabsmøde og 
garantforsamling 8. 
maj 2021 kl. 13-15 
på Zoom 

Husk tilmelding.  
 
 
 

 

5 c. Gladsaxe kommu-
nes virtuelle møde 
med boligorganisa-
tionerne 25. marts 
2021 

Martin deltog i mødet. Har sendt 
spørgsmål ind til kommunen inden mø-
det. Disse tages op, efterhånden som 
behovet opstår. 

  

5 d. Lukning af Klub 85 
er en klub i Hunde-
sted 

Det var ikke Værebro Parks Klub 85, der 
var lukket. Det omhandlede en klub i 
Hundested. Vores eksisterer stadig, og 
der skal fortsat kigges efter lokaler.   

  

6. Orientering fra ud-
valgene 

   

6 a. Forretningsudvalget 
(FU) 

FU skulle have holdt møde, men det 
blev udskudt, da Sarhat ikke kunne del-
tage. Mødet skulle fortrinsvist have om-
handlet udarbejdelse af regler for klub-
berne.  

  

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

Referat er udsendt. Næste møde holdes 
den 3. maj. 

  

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

Umais gjorde opmærksom på, at han 
havde udsendt en mail til AVP, der om-
handlede udarbejdelse af videoer med 
introduktion af hvert bestyrelsesmedlem. 
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Han havde ikke fået nogen tilbagemel-
ding. 
Umais sender en ny mail, hvori man kan 
tilmelde sig.  

 
 
Umais 

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

Ernst informerede om, at der skulle ha-
ve været afholdt fælles blokrådsmøde i 
april, hvilket ikke kan lade sig gøre pga. 
forsamlingsforbuddet. Hanne foreslog, 
at det kun er blokrådsformændene der 
mødes. Ernst er gået i gang med det 
skur, der blev bevilget på afdelingsmø-
det.  

  

6 e. Parkeringsudvalg 
(PKU) 

Tiam har – uden held - flere gange for-
søgt at få møde med driftschefen i DAB 
angående løsning af parkeringsproble-
met. Det virker som om, at DAB har den 
holdning, at problemet hører under Hel-
hedsplanen, og at de ikke er åbne for at 
løse problemet her og nu. De mener, at 
AVP bør arbejde med et oplæg til Hel-
hedsplanen i stedet for. PKU har ind-
kaldt Din Parkering til deres næste mø-
de den 26. april kl. 18. Ole har informe-
ret om, at man har en sag kørende hos 
Kommunen om at få ændret skiltene på 
Stamvejen, så man må parkere der. 
Kommunen har lagt sagen på is grundet 
manglende ressourcer. Umais har derfor 
skrevet til Vej og Park og bedt dem ud-
dybe, hvornår de forventer at have de 
fornødne ressourcer. Eventuelle forslag 
til fremskaffelse af flere parkeringsplad-
ser bedes sendt til Tiam. 

  

6 f. Boligsocial bestyrel-
se (Partnerskabet) 

Der er udsendt referat fra mødet, som 
foregik den 2. marts.  

  

6 g. Byggeudvalget Iver orienterede om, at alle dokumenter 
vedr. byggesagen ligger i et dokument-
styringssystem, der hedder Dalux.  Med-
lemmerne af byggeudvalget har modta-
get login til systemet. Alle dokumenter 
sendes til AVP, og referater sendes til 
alle lejemål. Martin har bedt om at få 
parkeringsproblemet med på næste 
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møde. 

7. Gennemgang af 
løbende sager 

  
 

 

7 a. Kursus: Klog på 
klagehåndtering fra 
BL og Webinar hos 
Kammeradvokaten - 
byggeprojekter 

Gratis webinar den 15. april om almene 
boliger.  
 
Kursus Landsbyggefonden 16. april om-
handlende klagehåndtering - 650 kr. 
Martin anbefalede at deltage.  

  

7 b. Forberedelse til 
markvandring 

AVP vil foreslå, at markvandringen fin-
der sted en dag den første uge i maj om 
eftermiddagen. 

  

7 c. Pladsfordelingspla-
ner til Salen 

Godkendte pladsfordelingsplaner er ud-
sendt. 

 
 
 

 

7 d. Møde med klub-
gruppen 

Der skal holdes møde med klubgruppen 
ang. fremtidige regler - branddøre, ryg-
ning osv. Disse regler skal nedfældes, 
og for at undgå misforståelser skal alle 
klubber bekræfte, at det er forstået, og 
at de vil efterleve reglerne. Bent ønsker, 
at der bliver holdt endnu et møde, når 
klubberne er taget i brug. 

  

7 e. Grøn rapport 2021 
feb. - 0709 Værebro 
Park 

Der er tidligere lavet kort- og langsigtet 
plan for Værebros grønne områder med 
DAB’s landskabsarkitekter. Beboerne 
har indflydelse, så kom evt. med forslag.  

  

7 f. Status på mailkonto, 
hjemmesiden og 
indkøb af pc’er med 
programmer 

Mailkontoen er oprettet, og hvert med-
lem har fået login. Umais foreslog, at 
møderne rykkes over i Teams. Beboers 
mails ryger i fælles mailbakke, hvor 
hvert bestyrelsesmedlem kan svare, så 
alle kan se det. Bærbare computere og 
tilbehør er bestilt. Forventes leveret ul-
timo april. Der var enighed om at købe 
it-support hos It-hjælpen til klargøring af 
computerne og fremtidig support. 

  

8. Økonomioversigt    



Side 5 af 5 

 Dagsordenspunkt:  Konklusion:  Ansvarlig:  Dead-
line:  

8 a. Konto 119 Brugt knapt halvdelen.    

8 b. Konto 116, 115 og 
114 

Ole fremlægger disse på IOM-mødet. 
 

  

8 c. Budgetopfølgning 
2020-2021 

Ser ud til, at der er 1,1 mio. i overskud.   

8 d. Klubgruppens års-
regnskab 2019 og 
2020 

Klubgruppen har sendt deres regnskab.    

8 e. Ansøgning vedrø-
rende overførsel af 
blokrådspenge – 
bevilget! 

Blokråd 7 får overført 3.900 kr. fra deres 
20/21 regnskab til 21/22. 

  

8 f. Ansøgning om øko-
nomiske midler til 
beboerbladet i Væ-
rebro Park - bevil-
get! 

Der er bevilget 40.000 kr.   

8 g. Opgørelse af rådig-
hedskasse til DAB 
pr. 31-03-2021 

AVP har ingen rådighedskasse. Ejen-
domskontoret overfører penge og bog-
fører, når der købes noget. 

  

9. Lukkede punkter    

10. Eventuelt 
 

Umais bragte emnet op om, hvorvidt 
AVP-medlemmerne skulle beholde det 
indkøbte it-udstyr. Der arbejdes videre 
med spørgsmålet.  
 
Boligsocialt repræsentantskab har til-
budt AVP penge til en ”ryste-sammen-
tur”, hvilket man har besluttet at takke ja 
til. 

  

11. Næste møde 10. maj 2021 kl. 18.00.   

 


