AFDELING 61 – ASKERØD

Afdelingsbestyrelsesmøde – Dagsorden
Dato: tirsdag d. 27. september kl. 18:00

Sted: Mødelokalet på ejendomskontoret.

Afbud
- Søren Thousig (Formand)

Foreløbig dagsorden
Valg af referent og ordstyrer
Godkendelse af dagsordenen
Orientering fra driften, herunder udvikling på aktionslisten
Ventilationsprojektet v. Torben Hvidsten
Vi har tidligere fået tilsendt de nyeste oplysninger af Torben.
Sammen med Torben gennemgår vi dem og aftaler, hvordan vi kommer videre.
Se Torbens mail, med adskillige bilag, fra fredag d. 26. august 2022.
Legepladsudvalget v. Chehade
Klubben v. Murtadha
Evaluering af beboermødet v. Andrea
Vi taler om, hvad der fungerer godt på beboermødet, og hvad vi godt kunne tænke os at gøre
anderledes til næste møde.
Opfølgning på beboermødet v. Andrea
På mødet blev en række forslag vedtaget, og vi forpligtede os til at undersøge forskellige ting.
Det samler vi op på her, så vi har et overblik og kan beslutte, hvordan vi kommer videre med
projekterne.
Beboernet v. Susanne/Maria
Ejendomskontoret har sammensat et net/en pose med gavnligt indhold til vedligeholdelse af egen
bolig, information mv. Vi tager stilling til, hvordan vi ønsker det omdelt.
Forslag til næste beboermøde v. Susanne/Maria
Forslag om ændring af råderet til næste beboermøde.
Se bilag: forslag om råderet.
Oplæg til drøftelse omkring afholdelse af beboermøder med deadlines og ansvarlige v.
Susanne/Maria
Køreplanen trænger til en regulering.
Se bilag: køreplan for beboermøder 2022
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Generalforsamling eller repræsentantskab i VA
Afdelingsbestyrelsen er blevet bedt om at give indspark til, hvorvidt VA bør fortsætte med at have
en generalforsamling, eller gå over til et repræsentantskab.
Vi aftaler, om vi sender kommentarer ind, og i givet fald, hvilke.
Se bilag: oplæg til drøftelse af overgang til repræsentantskab i VA.
Bestyrelsens økonomi
Orientering fra formanden
Beboerhenvendelser
Samarbejde med andre bestyrelser/udvalg, samt relevante aktiviteter
- Aktivbestyrelsen
- Miljøudvalget
- Legepladsudvalget
- Evt. nyt fra Askerød Tidende, cafeen mv.
Eventuelt
- Afdelingsbestyrelsesmøde: vi mangler en dato for oktober (kan klares på mail)

Huskeliste
Mødeoversigt for 2022
- Tirsdag d. 29. november
- Torsdag d. 15. december
Fremtidige emner
- Møde med aktivbestyrelsen vedrørende fremtidig fordeling af ressourcer
- Møde om afdelingens økonomi inden næste budgetbeboermøde med henblik på prioritering
i budgettet
- Møde omhandlende evaluering af/opsamling på markvandringen
- Ventilationsprojektet
- Møde med ALFABOs Bent Jacobsen om elladestandere.
- November: den samlede proces for beboermøder + skabelon for forslag til beboermødet.
- Foråret 2023: kursus for afdelingsbestyrelsen

