Afd. 3025 Bellahøj l - ll
REFERAT af bestyrelsesmøde den 5. september 2019
Afdelingsbestyrelsen

Ejendomskontor/KAB

John Steen Johansen Formand
Thor Nielsen

Næstformand

Farhio A. Yusuf

Medlem

Theis Nedergaard

Medlem

Ulla Lauritsen

Medlem

Ali Laroub

Driftschef

I mødet deltog følgende suppleanter: Klaus Iversen og Flemming Jørgensen og under
punkt 9) om dagrenovation og affaldshåndtering deltog chefkonsulenterne Rikke Wendel
og Sara Sjøholm, driftschef Ali Laroub og driftschef Bo Dalgaard, alle fra KAB.
1) Valg af ordstyrer / Klaus Iversen
2) Valg af referent / John Steen Johansen
3) Godkendelse af dagsorden / Dagsorden godkendt
4) Godkendelse af referat fra 15. august / Referat godkendt
5) Beboerhenvendelser / Behov for cykelindsamling. Henvendelser skraldeophobning,
Flere henvendelser med ønske om vinduespudsning og opfølgning på maling i
elevatorforrum og renholdelse af trapperum.
6) Evaluering af teaterfestival, folkekøkken m.m. / Vellykkede arrangementer alle de ni
dage det varede med mange deltagere, særligt til afslutning af de franske akrobaters
forestillinger, men også til børneteater og folkekøkken.
7) Orientering: Fælles Have, Følgegruppe for renovering, Det Koordinerende netværk,
Sammen om Bellahøj / GHB arkitekter, der er ved at udarbejde forslag til affaldsskjul,
udarbejder også forslag til trafikdæmpning i Ostebuen og trafikdæmpning foran Bellahøj
Børnehave, hvor el-scootere ofte passerer i høj fart. / FØLGEGRUPPEN for renoveringen
holder møde den 23. oktober. Tidligere berammet møde i august blev udsat pga af mange
afbud. / Det koordinerende netværk og Sammen om Bellahøj arbejder med evaluering og
forslag til, hvordan Sammen om Bellahøj kan fortsætte. Der vil blive afholdt den 30.
oktober.
8) Markvandring – drøftelse af arbejder og vedligehold af huse og område / John Steen
orienterede kort om mulige punkter på kommende markvandringsmøde med KAB den
16/9.
9) Møde med KAB om dagrenovation og affaldshåndtering / KABs medarbejdere forelagde
en tidsplan med henblik på at efterkomme Arbejdstilsynets påbud til KAB om medarbejdernes
udsættelse for usunde bio-agenser og tunge løft ved håndtering af dagrenovation og affald.

Arbejdsgruppen om det fysiske arbejdsmiljø med dagrenovation og affaldshåndtering
drøftede sammen med afdelingsbestyrelsen forholdene og arbejdet med renovation og
skaktning og en mulig kalender med eventuel afholdelse af et ekstraordinært afdelingsmøde.
Bestyrelsesrepræsentanterne foreslog, at man undersøgte mulighederne for at behandle et
eventuelt forslag om lukning af skakte på det ordinære afdelingsmøde i foråret og at KAB vendte
tilbage med det, som de havde undersøgt vedr. alternative muligheder, herunder mulige

foranstaltninger m. sækkevogn og samt dokumentation for at hjemmehjælpen i
Københavns kommune er indforstået med det arbejde affaldshåndteringen for ældre, der
modtager hjemmehjælp vil medføre og beregninger på de forskellige omkostninger i
forbindelse med indhentede tilbud om rengøring af skakte, hegning af containere m.m.
KABs repræsentanter ville følge op på flere forhold inden næste bestyrelsesmøde.
10) Eventuelt / Intet under dette punkt.

