
Afdelingsbestyrelsesmøde - Afd. 15 
 

Torsdag d. 1. November 2018 
 
Bestyrelsen: Elaina, Heidi, Michelle, William, Nicolai 
Suppleanter: Anne-Sofie 
Ordstyrer: Elaina 
 
Dagsorden: 

1. Åbning af mødet 
a. Mødet er åbent 

2. Valg af referent 
a. Elaina og Heidi tager referat 

3. Evt. bemærkninger til foregående referat 
a. Ingen bemærkninger 

4. Info fra varmemesteren 
a. Intet nyt 

5. Nyt fra selskabet 
a. Opstilling af tøjcontainer fra Frelsens Hær 

i. Vi er blevet kontaktet af Frelsens Hær ang. opstilling af en 
tøjcontainer herude på Stavnsvej. Sådan én vil vi gerne have. 
Dermed kontaktes Frelsens Hær. 

6. Nyt fra bestyrelsen 
a. Intet nyt 

7. Opfølgning på afdelingsmødet 
a. Bestyrelsen har gennemgået referat fra afdelingsmødet. Beboere 

efterspørger generelt mere overvågning, enten i form af kameraer eller 
vagter. Dette, sammen med de nylige indbrud, tages op på et 
beboerinformationsmøde. 
Yderligere anses der ikke at være mere, som skal følges op på. Der 
henvises til referatet fra afdelingsmødet 2018. 

8. Beskrivelse af bookingprocedure på facebook gruppen 
a. Der udarbejdes en beskrivelse af proceduren og regler for leje af 

fælleshuset. Denne lægges på vores facebook gruppe, så denne er 
tilgængelig for beboerne. Anne-Sofie står for dette. 

9. Kasser-rolle 
a. Heidi står for kassereropgaverne indtil kassereren vender tilbage. 

10.Printer og lamineringsmaskine 
a. Både vores printer og vores lamineringsmaskine er gået i stykker. Det 

vurderes at bestyrelsen ikke har brug for egen printer. Derfor anskaffes 



en ny ikke. Det vurderes yderligere at der på et senere tidspunkt evt. 
kan anskaffes en ny lameringerinsmaskine. 
Begge udstyr afskaffes. 

11.Vinduespudsning 
a. Udskydes til næste møde 

12.Oversættelse af velkomstfolderen 
a. Den laves af Nicolai, nu også William og Anne-Sofie.  

13.Spørgsmål til nye medlemmer af Facebook-gruppen 
a. For at sikre at de personer som bliver medlem af vores facebook 

gruppe rent faktisk bor i Stavnsvejs ungdomsboliger, udarbejdes der 
nogle spørgsmål som stilles automatisk når en person anmoder om 
medlemskab i gruppen. Først når personen har svaret at han/hun bor 
her, accepteres anmodningen.  
Dette laves af Nicolai, Anne-Sofie og William.  

14.Engelske skilte til storskrald 
a. Da der har været problemer med at storskrald efterlades ved 

affaldscontainerne og ikke i storskraldsområdet, har bestyrelsen undret 
sig om det måske kan være engelsktalende, som efterlader affald 
forkert. Derfor kunne det være en idé også at have engelske skilte i 
storskraldsområdet. Vi vurderer dog at velkomstfolderen kan løse dette 
problem, da denne udkommer både på dansk og engelsk. 

15.Skilt til elektronikaffald 
a. Vi spørger varmemester om skilt til elektronikaffald, da dette ikke 

findes. 
16.Opdeling til lysstofrør og batterier 

a. Bestyrelsen har opdaget smadrede lysstofrør ovre i storskrald. Da der 
er neon i, skal de afskaffes på en ordentlig måde. Der findes ikke en 
affaldsbeholder til afskaffelse af dette i storskraldsområdet, men det vil 
vi gerne have. Derfor kontaktes varmemester herom.  

17.Debat på Facebook gruppen om overvågning på Stavnsvej.  
a. Der har været meget snak på vores facebook gruppe om tyverier og 

indbrud den seneste tid. Derfor vil bestyrelsen afholde et uformelt 
beboermøde, hvor driftschef, Allan Overgaard, også inviteres. Her er 
det meningen at beboerne kan få info om mulige sikkerhedstiltag og 
snakke sammen herom.  

b. Bestyrelsen har hørt fra en beboer at det skulle være muligt at bryde 
ind af terrassedøren med en smørkniv, ved at løfte låsemekanismen. 
Dette synes bestyrelsen virker urealistisk, men mener at det skal 
efterprøves. Derfor har bestyrelsen forsøgt sig med et “indbrud” på én 
af bestyrelsesmedlemmernes terrassedør. Dette viste sig at være 
umuligt. 

18.Repræsentantskabsmøde 



a. Repræsentantskabsmøde blev afholdt d. 31. oktober. Det gik godt. 
Intet skulle besluttes og budget blev gennemgået. Da 
organisationsbestyrelsesforkvinden trådte af, blev der også brugt noget 
tid på dette.  

19.Graffiti i atrium 
a. Der er fundet graffiti på væggen i atriet. Varmemester er kontaktet 

herom. 
20.Evt. 

a. Fordeling af udlejninger 
i. 3/11 - Heidi 
ii. 11/11 - Heidi og Anne-Sofie 
iii. 24/11 - William 
iv. 25/11 - William 
v. 1/12 - Heidi og Anne-Sofie 
vi. 8/12 - William 


