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Afd. 3025 Bellahøj l - ll 
REFERAT af bestyrelsesmøde den 5. November 2020   
Afdelingsbestyrelsen John Steen Johansen Formand 

 

 
Thor Nielsen Næstformand 

 

 
Farhio A. Yusuf Medlem 

 

 
Ulla Lauritsen Medlem 

 

 
Klaus Holm Iversen Medlem 

 

KAB Finn Larsen   
 

1) Valg af ordstyrer / Klaus Iversen 

2) Valg af referent / John Steen Johansen 

3) Godkendelse af dagsorden / Dagsorden godkendt 

4) Godkendelse af referat fra oktober / Referat godkendt 

5) Beboerhenvendelser / Parkering og trafikforhold i Buen og på Bellahøjvej / 
Afdelingsbestyrelsen er i dialog med Københavns kommune Parkering og Trafiksikkerhed. 
Parkering i København opfordrer beboerne til at bruge App´en ”Giv et praj”. Når fx store 
kassebiler o.l. holder uhensigtsmæssigt eller ulovligt parkeret. Alle P-skilte i bebyggelsen 
er opsat i samråd med Parkering København og Politiet. 

Beboeransøgning om handicap Parkeringsplads ved VBS 19 / Afdelingsbestyrelsen 
positiv overfor ansøgning, der formelt set skal godkendes på kommende afdelingsmøde. 

Beboeranmodning om afholdelse af et møde af to timers varighed for lokale Røde Kors 
Frivillige / Anmodning imødekommet. 

Flere henvendelser om fugt og vandskader med langsom udbedring af skader. 

Opstart af beboergruppe vedr. renovering / Forventet opstart af gruppe i foråret i 
samspil med beboerrepræsentanterne i Følgegruppen.   

6) Møde med KAB /  

• Duesikring / KAB fremlagde tilbud på sikring af facade og indgangsparti i VBS 23 og 
28. Der skal indhentes pris på lift til gennemførelse af arbejdet. 

• Affaldsløsninger, omkostninger, beregninger, beboerinformation, referat fra møde 
med KAB den 26. oktober / Enighed om at beboerne får grundig information om 
muligheder og økonomi for affaldsløsninger, før de tager stilling til hvilken 
affaldsløsning de ønsker. KAB`s områdechef var af den opfattelse, at der godt 
kunne afholdes et informationsmøde med mange deltagere under de nuværende 
forhold på trods af Covis-19 restriktioner. Det er afdelingsbestyrelsens enstemmige 
opfattelse besindigt og i respekt for beboerdemokratiet, at vi bør bør se tiden an og 
først indkalde til informationsmøde i det nye år med et efterfølgende ekstraordinært, 
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når det kan afvikles under betryggende forhold. Se i øvrigt selvstændigt referat fra 
mødet den 26. oktober på hjemmesiden. 

• Markvandringsmøde / Der aftales et opfølgende markvandringsmøde i januar 2021. 

7) Orientering fra Fælles Have / Kort orientering om arbejde med trafikdæmpning i Syd, 
der har været længe undervejs, Arbejde med biodiversitet i plejeplanen, Status på projekt 
med nedgravede affaldsløsninger og belysning.  

Følgegruppemøde / Udsat til januar 2021 pga. forsinkede ingeniørberegninger. 
Beboermøder om renovering, genhusning m.m. udsat til foråret. Der holdes 
formandsmøde for de fire afdelinger på Bellahøj den 25. november, hvor der bl.a. tales om 
status på renovering i de forskellige afdelinger.  

Der er indkaldt til møde i Arbejdsgruppen for Sammen om Bellahøj den 11. november, 
hvor kommende aktiviteter, Bellas aktivitetspulje, hvor beboere kan søge støtte til 
aktiviteter og beboerinddragelse er på dagsordenen. Der udsendes snart nyhedsbrev fra 
Sammen om Bellahøj. 

8) Evt. / Intet under dette punkt. 

 


