Afd. 3025 Bellahøj l - ll
REFERAT af bestyrelsesmøde den 15. AUGUST 2019
Afdelingsbestyrelsen

KAB

John Steen Johansen Formand
Thor Nielsen

Næstformand

Farhio A. Yusuf

Medlem

Theis Nedergaard

Medlem

Ulla Lauritsen

Medlem

Ali Laroub

Driftschef

I mødet deltog desuden suppleanterne Klaus Iversen, Susanne Christensen, Annette
Slivsgaard og Michael Schjødte
1) Valg af ordstyrer /Klaus Iversen
2) Valg af referent / John Steen Johansen
3) Godkendelse af dagsorden / Dagsorden godkendt
4) Godkendelse af referat fra 6. juni / Referat godkendt
5) Beboerhenvendelser / Flere henvendelser om skrald og besvær med
containerpladsadgang, maling i elevatorforrum og problemer med renholdelse af
trapperum. Flere henvendelser om vi har det rigtige antal borde og bænke. Fælles Have
tæller op og gør status.
6) Teaterforestillinger, folkekøkken m.m. på Bellahøj fra 19. til 27. august / Med fsb og
Københavns Internationale Teaterfestival i førertrøjen er vi velforberedte til teater og
folkekøkken.
7) Samarbejdet med en Sommerdag på Bellahøj / Festivalen nærmer sig. Endnu Ikke solgt
så mange rabatbilletter til beboere på Bellahøj, men Jesper Ravn, der er manden bag
festivalen og som Bellahøjs bestyrelser samarbejde med har gode forventninger til
festivalen.
8) Lektiehjælp i beboerlokalet / Hodan og Farhio arbejder videre med at etablere
lektiehjælp.
9) Efterårets opgaver og møder vedr. Fælles Have, Skraldehåndtering, Renovering m.m. /
Kort orientering om status. Fælles Have arbejder med udkast til dispositionsplan for
affaldsskjul og trafikdæmpning i Syd. De skulle også inden længe foretage sidste
opstribning af parkeringspladser ved VBS 40.
KAB fremlægger på kommende bestyrelsesmøde forslag til håndtering af skrald og
dagrenovation som led i deres efterlevelse af Arbejdstilsynets påbud om det fysiske
arbejdsmiljø. Følgegruppemøde for renoveringen er planlagt til 29. august. Dagsorden kan
ses på hjemmesiden.

10) Evt. / Kort orientering om formands og næstformands møde med KABs driftschef
tidligere på dagen. Derefter livlig samtale om sen og støjende adfærd i bebyggelsen,
særligt ved legepladsen og hvad man kan gøre.

