Afd. 3025 Bellahøj l - ll
REFERAT af bestyrelsesmøde den 16. AUGUST 2018
Afdelingsbestyrelsen

John Steen Johansen Formand
Thor Nielsen

Næstformand

Dan Møller

Kasserer

Tina Hornbæk

Medlem

Ulla Lauritsen

Medlem

Ejendomskontoret/KAB Dennis Romar

Serviceleder

Afbud

1) Valg af ordstyrer / Dan Møller
2) Valg af referent / John Steen Johansen
3) Godkendelse af dagsorden / Dagsorden godkendt
4) Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 3. Maj / Referat godkendt
5) Beboerhenvendelser / Der har været skriftlige henvendelser vedr. forsvundet handicap
parkeringsskilt for beboer i VBS 25. Bestyrelsen besluttede at meddele KAB, at skiltet og
parkeringsforholdene for beboeren skal genetableres snarest.
Vedr. paraboler opsat i VBS 19. Sagen går videre til ejendomskontoret og driftsleder.
Tildækning af altaner og opmagasinering på altaner tages op på kommende møde med driftsleder.
6) Opfølgning på afdelingsmødet i april / Thor Nielsen og John Steen Johansen udarbejder forslag
til hvad der kan gøres for at genetablere ejendomskontor på Bellahøj.
7) Lukket punkt vedr. Det kommunale tilsyns behandling og afvisning af beboerklage over
afdelingsbestyrelsen. Klagen blev afvist i marts måned. Det kommunal tilsyn bad talsmanden om
at formidle svar og afvisning til underskriverne. Dette er ikke sket.
8) Orientering fra Følgegruppe / Nyt møde i følgegruppen d. 19. september, Informationsskrivelse
om helhedsplan og renovering på vej.
- Fra Fælles Have / Der afholdes møde i Fælles Have 12. september vedr. samarbejdet om skrald,
affald og de grønne områder.
- Fra Det koordinerende Netværk / Bl.a. om succesfuld Ferie-camp for børn og unge på Bellahøj og
kommende teaterfestival med forestillinger både i Nord og Syd og samarbejde med Københavns
Internationale Teaterfestival
- Fra Formandsmøde /Der arbejdes videre med forslag til fællesinitiativer for hele Bellahøj om
beboerdrevne aktiviteter og helhedsplaner i lighed med projekt Sammen om Bellahøj. Næste
formandsmøde 3. oktober.

9) Møde med KAB/Driftsleder / Afbud fra driftsleder. Der skal følges op på bl.a.: Skimmel,
vinduespudsning, pletmaling, forhold omkring skrald/affald mm.
10) Efterårets øvrige aktiviteter / Der afholdes møde om tricktyveri i samarbejde med Politiets
Kriminalpræventive Sektion d. 27. august. Bestyrelserne på Bellahøj har arrangeret Teaterfestival
på Bellahøj 24. – 29. august.
11) Evaluering af CHGP / Kort drøftelse af de gener (særligt støj, parkering og trafikbesvær) – og
glæder (særligt begivenhed, biler og løb), der er i forbindelse med CHGP. På grund af indgivne
klager vil kommunen fremover stille flere krav til hensynsfuld afvikling. Rambøll foretager en
borgerpanelsundersøgelse for Lokaludvalget. Undersøgelsens resultat vil blive offentliggjort og
behandlet på møde i Lokaludvalget i september.
12) Samarbejdet med KAB / Kort orientering om status.
13) Eventuelt / Intet under dette punkt.

