
Referat af bestyrelsesmøde for Bellahøj l og ll d.11. September 2014, kl. 
18 i beboerlokalet  
 
I mødet deltog: Barbara Cros, Merrit Rosberg, Dennis Villumsen, John Steen 
Johansen og suppleanterne Theis Nedergaard og Majid Tim Zakaria 
 
Fraværende med afbud: Teia Hauerslev, John B Thomasberg, Claus Dilling, 
Majid Tim Zakaria 
 
Under punktet møde med EK deltog driftschef Henrik Rune Jensen og 
driftslederassistent Michael Øhlers 
 
Referat 
 
1) Godkendelse af referat  

 Referat godkendt 
 
2) Godkendelse af dagsorden 

 Dagsorden godkendt 
 
3) Valg af referent 

 John Steen 
 

4) Valg af ordstyrer 

 John Steen 
 

5) Møde med ejendomskontoret / KAB 
 

 Den afgående driftschef Henrik Rune Jensen meddelte ferie fra 12. -26. 
September. 

 Derudover at hans forarbejde til vaskeri og vinduespolering ikke havde 
været godt nok og tillige fejlbehæftet og derfor måtte ud i ny runde, hvor 
KABs indkøbsafdeling formodentlig måtte involveres for at sikre at det 
gik ordentligt til.  

 Driftslederassistent Michael Øhlers orienterede om samarbejde med 
KABs energikonsulent vedr. varmecentralen. Afdelinegn har gennem 
flere år betalt en forsikring på 51.000 kr årligt, alligevel skal vi påregne 
udgifter til en ekstern konsulent, hvis vi skal have lavet ordentlige 
beregninger vedr. varmecentral og vanrmt vand. 

6) Bestyrelsen 



 Eventuelle ordninger vedr. telefon og iPads skal fremføres som 
selvstændige forslag på afdelingsmøde jf beslutning fra ekstraordinært 
bestyrelsesmøde 31.08.14 

7) Seminar med KAB 

 Kort drøftelse af mulighederne og perspektiverne mht til et 
forberedende seminar sammen med KAB. Det ønskes at KAB også 
forholder sig til mulig genhusning ifm. Helhedsplan. 
 

8) Fælles Have 

 Bestyrelsen har aftalt lille markvandring med Fælles Have d. 16.9. hvor 
bl.a. muligheden for at fjerne buskads omkring boldbanen drøftes. 
 
 

9) SSP 

 Aftalt seminar om fælles social indsats for Bellahøj d. 9. Oktober på 
Bellahøj skole sammen med skole, institutioner, gadeteam, SSP m.fl. 

 Vi kommer med forslag til kommende mødedatoer for det 
koordinerende netværk for Bellahøj SSP-samarbejde mellem 
bestyrelserne 

  
10) Bellahoj.com  

 Hjemmesiden har været udsat for angreb - Dennis strikes back. 
 

11) Eventuelt 

 Kort drøftelse af ideen om blokmøder og et initiativ m Kvindeklub en 
række mandage i beboerlokalet 
 

REFERAT JSJ 
 


