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REFERAT AFDELINGSBESTYRELSEN 
  
  Mødedato: 10. August 2017 
 Init.: JSJ 

 Den:  31.08.2017 
Mødet blev afholdt i bestyrelseslokalet kl. 17 
 
Afdelingsbestyrelsen: John Steen Johansen JSJ - Formand 
 Thor Nielsen TN - Næstformand 
 Dan Møller DM - Kasserer 
 Pia Engelbæk PE – Medlem 
 Teia Hauerslev TH – Medlem 
 Ulla Lauritsen UL –  Medlem 
 Muna Yabarow MY - Medlem 
   
KAB Ingen fremmødte repr.  
Ejendomskontor Ingen fremmødte repr.  
 
Dagsorden:  
 

1. Valg af ordstyrer / Dan Møller 

2. Valg af referent / John Steen 

3. Godkendelse af dagsorden / Godkendt med den tilføjelse at KAB ikke havde  ønsket at delta-

ge i mødet og benytte lejligheden til at forklare sig vedr. drift og det flyttede ejendomskon-

tor. 

4. Godkendelse af referat / Referat fra 8. Juni godkendt 

5. Beboerhenvendelser    / Tre beboere henvendte sig om den voldsomme trafik og de store be-

lastninger, der følger med store arrangementer som CHGP og kræmmermarkeder med for-

slag om bedre skiltning, trafikregulering og dæmpning i Ostebuen, noget som bestyrelsen 

har arbejdet med længe sammen med Fælles Have og lokalpolitiet. Trafikdæmpningen kom-

mer også på dagsordenen på det kommende bestyrelsesmøde i Fælles Have d. 11. Oktober.  

6. Drøftelse af serviceniveauet for beboerne i Bellahøj l og ll og samarbejdet med KAB / SAB / 

Bestyrelsen har fået mange spørgsmål fra beboere om flytningen af ejendomskontoret. Vi la-

der løbende spørgsmålene gå videre til KAB, der desværre er meget tavs. Vi får ingen for-

klaringer og heller ikke nogen melding om hvornår ejendomskontoret vender tilbage. Besty-

relsen har klaget til tilsynet i Københavns kommune og skal senere mødes med KAB i tilsy-

net. 

7. Evaluering af Grand Prix / Alle bestyrelsesmedlemmer har fået henvendelser om store be-

lastninger og mange gener og farlige situationer, der opstod i forbindelse med afviklingen af 

det sidste CHGP. Bestyrelsen går videre med dette i forhold til CHGP og Københavns kom-

mune. 

8. Eventuelt / Der afholdes markvandring med KAB d. 26. September, hvor der drøftes kom-

mende arbejder og vedligeholdelsesopgaver i Bellahøj l og ll. 
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