Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde den 10. juni 2021 kl. 19.00 VA 55
På mødet deltog fra afdelingsbestyrelsen: Isabella Holst-Sommer, Elmer Jensen, Holger Pedersen, Jesper Rømer, Gitte D. Jensen
og Inge Heidemann, Connie Haarlev og Conni Nielsen. Lene Gren kom senere og var derfor ikke med til at stemme om punkt 3.a –
3.c.
Fra VA´s organisationsbestyrelse: Astrid Hansen samt fra driften: Camilla Chaltal
Referent: Camilla Chaltal
Mødet 21.05

1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt
2. Godkendelse af referat
Referatet blev godkendt
3. Konstituering af bestyrelsen
3.a Valg af næstformand
Holger og Elmer stillede op til næstformand.
Holger fik 4 stemmer og Elmer fik 2 stemmer.
3.b Valg af kasser, evt. forsættelse af nuværende
Det blev besluttet, at fortsætte med Ejendomskontoret som kasser.
3.c Valg til VA repræsentantskab
Astrid oplyste, at det er Bo-Vest´s repræsentantskab. Isabella deltager i sin titel af formand.
3.d Valg til ABC fællesaktivitetsudvalg
Henrik Winter blev valgt til afdelingsmødet den 3. juni 2021, men der mangler endnu to medlemmer. Gitte,
Connie og Isabella stillede op. Gitte blev valgt med 7 stemmer og Isabella blev valgt med 4 stemmer mod
Connie med 3 stemmer.
3. e Valg til borgergruppen
Inge stillede og blev enstemmigt valgt.
3.f Valg til VA Visionsgruppen
Astrid oplyste, at det er Albertslunds Kommune der har en visionsgruppe og ikke VA.
Isabella blev valgt i qua af sin formandspost – Holger stillede op og blev enstemmigt valgt.
3.g Valg til beboer Information
Elmer ønsker ikke at fortsætte i udvalget. Inge og Isabella stillede op og blev enstemmigt valgt.
4. Evaluering af beboermødet
Dagsordenen til beboermødet manglede nogle punkter og der blev derfor sendt en revideret dagsorden ud.
Dette skal gøres bedre til næste afdelingsmøde. Astrid anbefalede, at der skrives ind i forretningsordenen
hvordan proceduren for indkaldelsen skal forløbe. Det aftales endvidere, at dagsordenen fremadrettet laves i
fællesskab i bestyrelsesgruppen.

5. Forslag til køb af 3 eksemplarer af bestyrelseshåndbog og regnskab/økonomi i afdelingen
Det blev besluttet, at der må købes en printerpatron om året, af de bestyrelsesmedlemmer som printer i
forbindelse med bestyrelsesarbejdet. Den skal bestilles gennem ejendomskontoret. Elmer får refunderet den
printerpatron han har indkøbt.
Det blev besluttet at bestille 3 eksemplar af bestyrelseshåndbogen, som opslagsværk i forbindelse med
bestyrelsesarbejdet.
6. Orientering om forløb budget 2022
Der er markvandring i næste uge. Det skal være besluttet i august måned, hvad der skal med på budgettet.
Det blev besluttet at afholde beboermøde den 23. september 2021.
23. august første indkaldelse, forslag inden 9. september – sidste dagsorden skal være ude 15. september.
Bestyrelsesmøde 6. september (dagsorden).
Bestyr4elsesmøde 12. august (budget).
7. Punkter til næste bestyrelsesmøde
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Årshjul
Gård 2, indkøb af borde
Rengøring efter Banko i 198
Affald ved molokkerne
Hvem har ansvaret for beboerlokalet, når det er lejet ud
138, beboeraktivitet
Indkøb til 138
Helhedsplan 2
Markiser
Julefrokost
Forretningsordenen.

8. Evt.
Inge og Gitte ønsker at bruge deres private tablet til bestyrelsesarbejdet. Connie H. har dog problemer med sin
ipad, det aftales at hun kontakter Morten for en opdatering eller bestilling af ny.

