
 
Afd. 3025 Bellahøj l - ll  
REFERAT af bestyrelsesmøde onsdag den 6. oktober 2021.   
 
Afdelingsbestyrelsen John Steen Johansen Formand  
 Thor Nielsen Næstformand  
 Farhio A. Yusuf Medlem  
 Ulla Lauritsen Medlem  
 Klaus Holm Iversen Medlem  

  
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 8. september godkendt.   

5) Beboerhenvendelser vedr. 
• Handicap-P-plads / Ansøgerne inviteres til møde med 

afdelingsbestyrelsen  
• Mulighed for bisidder til afdelingsmødet / Flere henvendelser om ønske 

om bisidder / ledsager til afdelingsmødet. 
• Renovering af Bellahøjvej, problemer ved ud og indkørsel, samt for 

cyklende og gående / Afdelingsbestyrelsen har rettet flere henvendelser 
til Københavns kommune men desværre ikke mødt megen forståelse. 

6) Kort møde med KAB v. Finn Larsen / Orientering om 
• Niras´beregninger af statik gennemgås af Rambøll med særlig ekspertise 

i statik. 
• Budget, langtidsbudget og henlæggelser. 
• Vask af affaldsbeholdere. Ikke muligt at fore med plastsække i 

bioaffaldscontainere. 
 

7) Afdelingsmøde. Forberedelse og udkast til beretning / Gennemgang af 
dagsorden og udkast til afdelingsbestyrelsens beretning. 
 
8) Evaluering af informationsmøde vedr. statik og stabilitet 29. september /  
Det bemærkes at to centrale spørgsmål fra beboere ikke blev ordentligt besvaret på 
Informationsmødet og heller ikke indgår i det opsamlende spørgsmål/svar-materiale fra KAB. 
Det ene spørgsmål var: Hvorfor holdt KAB / SAB op med at fuge facaderne? 
Det andet var, hvorfor Landsbyggefonden støtter renovering og isolering af et byggeri, hvor 
husene er i Energiklasse C?  
Endelig vurdering vedr. statik i husene forventes efter Rambølls gennemgang af 
Niras´ beregninger medio november. 
 
9) Orientering om debatmøde om Bellahøjmarken den 25. oktober, Sammen 
om Bellahøj og Fælles Have / kort orientering om politisk debatmøde om 
Bellahøjmarkens fremtid den 25. oktober i Grøndal MultiCenter, Sammen om 
Bellahøjs aktiviteter og arbejde med parkeringsforholdene for beboerne på 
Bellahøj i Fælles Have. 
 
10) Eventuelt / Intet under dette punkt.  



  


