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Dagsorden:

Hermed dagsorden og referat

Dagsorden FAB, afd. 403, bestyrelsesmøde 7.2.2019

1. Gennemgang af dagsorden
2. Nyt fra formanden
3. Videoovervågning - info fra adm.
4. Trappevask — drøftelse af ændring af frekvens
5. Belysning på p-plads
6. Bibliotek/bytterum i fællesrum
7. Fællesrum generelt
8. Pers arbejdsopgaver - herunder hvornår bruges Christian/anden ekstern hjælp?
9. Velkomstmappe/beboermappe
10. Winnies Bækkellund har afleveret et dokument samt haft spørgsmål på kontoraften - drøftelse
11. Evt.

Referat

Mødt
Ove, Lene, Steen og Mette samt suppleanterne Kirsten og Djordje

Afbud: Günes (ferie)

Referent: Mette

1. Gennemgang af dagsordenen

Der var ingen yderligere punkter til dagsordenen.

2. Nyt fra formanden
Boligselskaber fra Herlev og Helsingør har fået fremvist vores miljøhus til inspiration.
Per har ferie man-ons i uge 7 og de 3 dage før påske samt de 4 dage efter.



Der er varslet stigning af prisen for fjernvarme. VIBO har endnu ikke overblik men vil sende
varsling i løbet af foråret når varmeregnskbet er modtaget fra ISTA.

3. Videoovervågning
Blev drøftet på afdelingsmødet i september 2018 og der var usikkerhed omkring lovligheden.
Administrationen har nu undersøgt det til bunds og det viser sig at vi lovligt kan opsætte
videoovervågning men ikke må bruge det og at overvågningen kun må ses igennem af Per og
VIBO. Det giver derfor ingen mening at gå videre med dette.

4. Trappevask - drøftelse af ændring i frekevens.
På mødet med administrationen 1.2.2019 blev der drøftet mulige sparetiltag herunder om der
kunne spares noget på trappevasken ved at ændre på frekvensen således at der i
sommermånederne fx. kun blev vasket trapper hver anden uge. Det er indtil videre besluttet ikke
at ændre på noget bl.a. fordi vi ikke kan være sikre på at opleve en sommer der er så tør som i
2018.

5. Belysning p-plads. Det er besluttet at forsøge at øge lysstyrken ved at skifte pære i en af
lygtepælene foran nr 43 for at se om det hjælper på belysning af p-pladsen som mange finder
meget mørk.

6. Bibliotek/bytterum i kælderen. Det er besluttet at Lene Madsen går videre med at oprette
bibliotek/bytterum i et af fællesrummene under blok A.

7. Fællesrum generelt. Det er uklart, særligt for nye, hvad fællesrummene bliver brugt til. Mette
Sommer laver en oversigt og noget af informationen vil indgå i de nye beboermapper.

8. Pers arbejdsopgaver.
Det er lidt uklart hvilke opgaver Per har ansvar for og hvilke opgaver vi køber os til. Ditte fra
administrationen vil komme ud og fortælle om dette. Bestyrelsen og suppleanterne er velkomne.
Det bliver den 13.3.2019 kl 17.00 i beboerlokalet.

9. Mette Sommer synes der er meget information, der er svært at finde som ny. Det er aftalt at hun
laver oplæg til beboermappe, pba. oplysninger fra Per og Lene Madsen, som så kan gives til nye
og afhentes hos Per af folk der allerede er dlyttet ind hvis de ønsker det.

10. Winnie Bækkelund har afleveret et dokument med spørgsmål til bestyrelsen samt mødt til
kontortid med flere spørgsmål. Spørgsmål samt svar er oplistet nedenfor:
Spørgsmål: Udsendes 3. og endelige udgave af referatet fra afdelingsmødet i september 2018?
Svar: Det ligger på hjemmesiden men Steen printer 10 eksemplarer til Winnie.

Spørgsmål: Hvorfor udsender bestyrelsen ikke dagsorden og referat fra deres møde når det står i
forretningsgangen at det skal ske?
Svar: Bestyrelsen var ikke klar over dette men vil sikre at det kommer på hjemmesiden. (www. fab
bolig. d k)

Spørgsmål: Vedtægterne beskriver ikke de organisationsændringer der blev besluttet i september
2017 - hvorfor ikke?
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Svar: Steen vil tage dette med til møde i organisationsbestyrelsen 19.2.2019.

Spørgsmål: Hvad gør man hvis man oplever beboere der ikke overholder reglerne?
Svar: Så skal man som beboer selv kontakte administrationen. Hverken Per eller bestyrelsen må gå
ind i klagesager.

Spørgsmål: Hvor kan man se snitfiaden mellem afdelings- og organisationsbestyrelsen - altså
hvem der beslutter hvad?
Svar: Steen undersøger hvor det står - og hvis det ikek står nogen steder om det skal skrives ind i
vedtægterne.

Spørgsmål: Kan der indkøbes strygerulle som kan tilsluttes alm. stikkontakt i vaskekældrene
(Winnie har indhentet pris for indkøb af strygerulle)?
Svar: Steen undersøger mulighederne for om en strygerulle skal i bookingsystemet og om den
bare kan tilsluttes alm. stikkontakt

Spørgsmål: Hvorfor har vi ikke hørt noget til muligheden for vejbom på brandvejen?
Svar: Der er indhentet priser og forslaget om vejbom vil blive sat til afstemning på afdelingsmødet
i september.

Spørgsmål: Hvorfor har man malet garageportene i først rød og så grøn for så at beslutte at
udskifte portene?
Svar: Tidligere bestyrelse har vedtaget farveændringen for at friske det hele lidt op. Portene bliver
kun udskiftet ved behov.

Spørgsmål: Hvorfor er ikke alle indgangspartier malet?
Svar: De bliver malet efter behov OG når der er penge til det.

Spørgsmål: Helle fra organisationsbestyrelsen har nævnt at Hillerød kommune udbyder kurser i
beboerdemokrati - hvordan bliver man tilmeldt?
Svar: Steen undersøger med Helle.

11. Evt.
Der var ikke noget til evt.
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