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 AFDELINGSBESTYRELSEN 
  
  Mødedato: 2. juni 2016 
 Init.: jsj 

 Den: 26.07.16 
Mødet blev afholdt i bestyrelseslokalet kl. 17 
 
Afdelingsbestyrelsen: John Steen Johansen JSJ - Formand 
 Flemming Jørgensen FJ - Næstformand 
 Dan Møller DM - Kasserer 
 Pia Engelbæk PE – Medlem 
 Teia Hauerslev TH – Medlem 
 Ulla Lauritsen UL –  Medlem 
 Thor Nielsen TN - Medlem 
   
KAB Søren Rygaard Andersen Driftschef 
   
Ejendomskontor Martin Høiris  Driftsleder 
 
Med afbud 

  

   
Gæster   
 
Dagsorden:  
 

1. Valg af ordstyrer – Flemming Jørgensen 

2. Valg af referent – John Steen Johansen 

3. Godkendelse af dagsorden – Dagsorden godkendt 

4. Godkendelse af referat – Referat godkendt 

5. Beboerhenvendelser – Spørgsmål om vaskeriet og indretning 

6. Trivsel i Bellahøj l og ll – Drøftelse af forholdsregler ved chikane af beboere og eventuel 

involvering af myndigheder 

7. Møde med Ejendomskontoret/KAB  

a. Status på skimmelsvampsager – Orientering om igangværende sager i samarbejde 

med KEH. Søren præsenterede udkast til ti gode råd om udluftning. 

b. Gennemgang af konto 115/116 – Opdateret status omdelt 
 

c. Ekstraordinære møde mandag d. 6. juni vedr. TV, Bredbånd mm. – kort gennemgang 
af dagsorden, materiale – og hvem siger hvad v Brian Kaarsberg 

 
d. Affaldshåndtering mm Skralderum og skraldehåndtering mm – Der arbejdes videre 

med løsningsmuligheder mht skrald og tunge løft. 
 

e. Vaskeriet – Beslutning fra afdelingsmødet i foråret gør at vi endelig kan afslutte ud-
skiftning af vaskemaskiner mm 
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f. Andet – Markvandring med vurdering af kommende arbejde i Bellahøj l og ll er 
faslagt til 26. september kl.16.30 – 18.30 

 
8. Orientering om arbejdet i  

a. Følgegruppe – Kort orientering – der følges op med invitation til informations- og 

beboermøde i september. 

b. Generalforsamling i Fælles Have – gennemført med enighed om budget og forsættel-

se af samarbejdet på baggrund af den grundige analyse af Fælles Haves ydelser, der  

sammenlignet med andre dokumenterede Fælles Haves konkurrenceevne. 

9. Eventuelt – Kort orientering om påbegyndt arbejde med opgradering af hjemmesiden. 

 

 

 

 

 

 


