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Afd. 3025 Bellahøj l - ll 
REFERAT af bestyrelsesmøde onsdag den 3. Marts 2021   

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 / Referat fra februar godkendt.  

5) Beboerhenvendelser  

Overfyldte affaldscontainere med tilsendte fotos. 

Henvendelse vedr. nederste vinduer i VBS 23 og 28 med billeder af mudder, der har 

siddet meget længe. 

Unge der tager ophold på trapperne, ryger, efterlader rester og affald, skaber utryghed, 

senest i VBS 13, 19 og 23. Lokalpolitiet er orienteret og runderer. Der bliver opsat skilte 

med uvedkommende ophold forbudt. 

Ved elevatorstop i den ene side, hvor der er to elevatorer rykkes, der ikke ud i weekenden, 

hvilket efterlader gangbesværede i meget besværlig situation. Det er tilsyneladende ofte 

stop i VBS 17 i samme elevator. Det undersøges, hvad der kan gøres. 

Etablering af køkken, efter vandskaden der opstod i november 2020 i VBS 30, hvor 

køkkenet blev fjernet med gulv og gulvet i gangen med, er desværre ikke afsluttet. 

6) Opfølgning på markvandringsmøde og møde den 3. februar. / Bestyrelsen finder ikke de 

opsummerende notater fra KAB i form og indhold er hensigtsmæssige og dækkende. Vi 

vender tilbage omkring det. 

6 a) Kort drøftelse af mulighed for pilotforsøg med åbning af to affaldskakte. Tidligere talt 

om muligheden for at forsøge med bioaffald i den ene og restaffald i den anden. 

Afdelingsbestyrelsen enige om at, at det ikke vil være hensigtsmæssigt med bioaffald og 

fokuserer derfor på forsøg med restaffald. 

7) Opfølgning på regnskabstvist med KAB vedr. regnskab for 2019 / 20 som 

afdelingsbestyrelsen ikke kan godkende og har stillet flere principielle spørgsmål til. Sagen 

ligger i det kommunale tilsyn. 
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8) Orientering fra Følgegruppemøde. Der er udsendt referat med bilag. Der forventes 

udsendt informationsskrivelse efter Påske. Prøvelejlighederne forventes færdige til 

fremvisning for bestyrelsen den 14. april og beboerne inviteres til at se lejlighederne i maj 

måned. Næste Følgegruppemøde er aftalt til den 22. april. 

Sammen om Bellahøj / Rundvisning med socialrådgiverstuderende den 18. marts. 

Sammen om Bellahøj er på vej i nye lokaler på Frederikssundsvej 123. 

Fælles Have / Der er igangsat arbejde biodiversitet. Habitats kommer med oplæg til 

behandling på møde 12. april. Forslaget om trafikdæmpning ved VBS 26 og foran 

børnehaven ligger i kommunen. 

9) Evt. / Kort orientering om fejring af Bellahøj Friluftsscenen, der planlægges til lørdag 

den 14. august. 

 


