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Referat bestyrelsesmøde
1. Referat godkendt
2. Årsmøde, evaluering
Bestyrelsen oplevede generelt, at årsmødet gik godt, og at beboerne var
positive – omend fremmødet ikke var så imponerende. Dette forventes
højere, når årsmødet kommer til at indeholde punkter til afstemning.
Praktiske punkter:
- Husk at få dirigent og formands underskrift på referatet, inden
udsendelse.
- Husk at få koordineret med husdyrudvalget ved næste årsmøde, så de
får en plads på dagsorden.
3. Konstituering, efter årsmøde.
Johnny udarbejder en sag på dette, og tager med næste
bestyrelsesmøde.
4. Mail fra Gaihede, omkring projekterne.
Økonomi: Ved et tidligere møde med Andreas Dam og Christians
Høghsbro, var det bestyrelsens opfattelse, at man ift. de forestående
projekter burde kunne gennemføre disse uden de store huslejestigninger
for afdelingen – da de herrer nævnte den i forvejen høje husleje og
bekymrende forhistorie med projektets ledelse, som argument for hvorfor
man ikke burde hæve huslejen yderligere.
I lyset af den manglende vished omkring økonomien og input fra Gaihede
omkring de forskellige scenarier de har opremset, indkalder bestyrelsen til
afholdelse af et møde igen med disse 2 personer – til afholdelse en
tirsdag i oktober måned.
Tine skriver herudover til Mette og Gaihede, og ønsker at blive sat cc på
dén kommunikation der eksisterer mellem de to – og ikke som nu; at først
modtage materiale der til tider kan føles præ-screenet.
5. Værdisætningsprojekt.
AAB havde indkaldt til et orienteringsmøde med Københavns Kommune,
omkring designmanual og ’hvad man må’ som beboer. Bogen var meget
omfangsrig, og mødet havde rummet en lang passage omkring selve
værdisætningen, hvorfor selve designmanualen ikke blev berørt
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forsvarligt. Det er desuden blevet tydeligt, at der var intern uenighed
omkring fokus for opgaven, og at mødet derfor mundede ud i en vis form
for konflikt.
--Der skal afholdes et formøde med Mette og projektleder Mia.
6. Beboernes sager.
x
x
x
7. Diverse.
Der er fortsat uklarhed omkring hvad afdelingens budget for de fremtidige
projekter præcist er. Byggeøkonomi har pt. ikke svaret på henvendelserne
omkring dette.
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