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Afd. 3025 Bellahøj l - ll
REFERAT af bestyrelsesmøde onsdag den 2. juni 2021
Afdelingsbestyrelsen
John Steen Johansen Formand

KAB

Thor Nielsen

Næstformand

Farhio A. Yusuf

Medlem

Ulla Lauritsen

Medlem

Klaus Holm Iversen

Medlem

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 / Referat fra maj godkendt.
5) Beboerhenvendelser
•

•

•
•

Velkomst til nye beboere, husorden m.m. / Forslag om oprettelse af
beboergruppe der modtager nye beboere og orienterer om husorden og
hensynsfuld omgang med affald og emballage. Forslaget tages op i august og i
forbindelse med blokmøder.
Affald over det hele, hvad kan der gøres / Forslag om henvendelse til store
firmaer vedr. den voksende emballagemængde. En måde at arbejde videre med
begge forslag kunne fx være ved at vælge opgangsrepræsentanter.
Prøvelejlighederne, kan de filmes og lægges på hjemmesiden? / Arbejdes videre
med det efter ferien.
Tilbagevendende vandskade og skimmel hos småbørnsfamilie / Gentagne
henvendelser til afdelingsbestyrelsen om et langvarigt forløb med uklar plan for
hvad der skulle ske og hvornår i den konkrete sag.

6) Møde med KAB vedr. bl.a. vinduespudsning, aktionsliste, test af affaldsskakte. /
Vinduespudsning er på vej og forventes afsluttet i juni. / Vellykket test af nedkast i
affaldsskakte gennemført på en enkel måde, med 120 Ls container med hjul indsat, så
den kan rulles ud uden tunge løft. Billeder og dokumentation følger.
7) Repræsentantskabsmødet den 9. juni / Afdelingsbestyrelsen deltager med 6
personer. Kort drøftelse af forslag til repræsentantskabsmødet.
8) Efterårets mødekalender / aftalt med første afdelingsbestyrelsesmøde onsdag den 18.
august.
Afdelingsbestyrelsen inviterer til blokmøder i september og planlægger afholdelse af
afdelingsmøde i første halvdel af oktober.
9) Sommerinformation til beboerne udsendes i august.
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10) Orientering fra generalforsamling i Fælles Have / Trafikdæmpningen i Buen er på vej.
Arbejdet udføres i begyndelsen af juli. Legepladsen ved VBS 40 udsættes til der er henlagt
flere penge til den. Muligheden for ekstern finansiering undersøges.
Formandsmøde den 27. maj / Kort formandsmøde for de fire afdelingsbestyrelser på
Bellahøj med drøftelse af flere centrale samarbejdstemaer.
Der foreligger et lokalplanforslag om Bellahøjmarken. Sammen om Bellahøj og de fire
afdelingsbestyrelser vil som interesserede naboer gerne med i en dialog om
mulighederne.
Sammen om Bellahøj Flytter til nye lokaler i den tidligere institution Frederikssundsvej
123.
Bellahøj Friluftsscene der er renoveret åbnes med et festligt arrangement lørdag den
14. august. Det er planlagt i samarbejde med lokaludvalgene og Sammen om Bellahøj.
Hjertelungeredningskurser arbejdes der videre med efter sommerferien. I slutningen af
august vil alle beboere blive inviteret til korte introduktionskurser til hjertestarterne og
senere på efteråret vil der blive udbudt weekendkurser.
Brobold – SAB har modtaget henvendelse fra Københavns kommune / Kultur og
fritidsforvaltningen om at deltage i Brobold. Der gennemføres en uforpligtende
undersøgelse af mulighederne for opgradering af banerne på Bellahøj.
11) Eventuelt / Intet under dette punkt

