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        Ref:12-18 

 

Referat fra afdelingsbestyrelsesmødet onsdag den 12. december   2018 

Kl: 19.00 i bestyrelseslokalet Nørrekær 16. 

 

Deltagere: Afdelingsbestyrelsen 

   Klaus Bentsen, KB  

   Karin Sørensen KS   

Per Djursholm, PD 

Safdar Sethi, SS  

Lisbeth Zimmermand LZ 

   Max Grenaae, MG 

   Mogens Andersen, MA 

   Mike Petersen MP (Supp)  

AnnegretheNielsen (AN Supp) 

    AKB 

   Søren Lillevang. SL  

Dagsorden var: 

 

Punkt  1: Godkende referat fra sidste AB-møde d. 14. november 2018 

 

 " 2: Meddelelser fra formanden. 

 

 " 3: Meddelelser fra Søren Lillevang. 

 

 " 4: Byggesag.  

 

 " 5: Børnedemokrati 

 

 " 6: Beboerhuset. 

  

 " 7: Internet / telefoni / TV. 

 

 " 8: Meddelelser fra styregruppen i Kærene. 

 

 " 9:Kurser til AB 

 

 " 10: Eventuelt / meddelelser / spørgsmål fra andre. 

 

Ad punkt 1: Godkendelse af protokol fra møde   

                  Godkendt 

Ad punkt 2: Meddelelser fra formanden. 

1. BL: Beboerbladet november/december 2018.  

2. KAB: Indblik nummer 4, december 2018.  

3. Café Biblioteket: Nyhedsbrev nummer 44, december 2018.  

4. 20.11.18. Demensmøde i Beboerhuset hvor vi blev demensvenner. 

5. 29.11.18. Styringsdialog møde. 

6. 30.11.18. FN´s 17 Verdensmål med Susanne Mikkelsen, Lisbeth, Karin, Per, Søren og KB. 
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7. 05.12.18 Samarbejdsudvalgsmøde. 

8. 14.12.18 julehygge på Café Biblioteket. 

9. 19.12.18 Luciaopttog på Lysets Plads 15.15. 

10. 04.01.19 Erik Nielsen 25-års jubilæum i Viften kl. 13.00. 

11. 17.01. 19 Britt Jensen 25-års jubilæum i Viften kl. 14.00 

12.  12.12.18 KAB-Magasinet 

 

Ad punkt 3: Meddelelser fra Søren Lillevang. 

Punkt 1. Opsagte lejemål pr. 11. december 2018  

Der er 3 lejemål på listen, og de er alle udlejet. 

1 lejemål – Intern venteliste 

1 lejemål – Opryknings venteliste 

1 lejemål – Ny i AKB/KAB 

Så vi går ud af 2019 uden tomgangs lejemål, så det er dejligt. 

 

Punkt 2. Udgiftskontrol pr. 11. december 2018  

Udgiftskontrol på driftskonti lægges til AB`s gennemgang og orientering. 

 

Punkt 3. Vandforbrug november 2018  

Afdelingens vandforbrug efter november er nu dannet, og ser denne gang således ud: 

Sted    November 2018    November 2017 

Lillekær 1-19   102 liter pr. person/døgn     93 

Lillekær 2-8   129      119 

Nørrekær/Maglekær 105        98 

Nørrekær 10-20  129      114 

Så november har givet et noget større forbrug end november 2017. 109 liter i gennemsnit i 

november 2017 mod 120 liter i år. 

Sidste år lød prognosen efter november på 107 liter mod 115 liter i år, så vi har brugt noget mere i 

2018 end sidste år. 

 

Punkt 4. Affaldssortering etagehusene – Status 

Lillekær 1-19 har i de sidste 4 uger fået afhentet 13,25 ugentlige affaldsbeholdere med skaktaffald, 

her ligger gennemsnittet på 13,1, så det er fint. 

I Nørrekær/Maglekær har der været afhentet 20,25 ugentlige beholdere, som stadig er under 

gennemsnittet der nu er på 22,75 ugentlige beholdere. 

Men nu kommer julen snigende, så den næste 4 ugers tid bliver nok lidt ”vild” med gavepapir og 

andet, der smides i skakten. 

 

Punkt 5. Salg af stoffer i Kærene – Ro lige nu 

Der er stadigvæk, nu på 3 måned stort set roligt i området omkring garageanlæg, butikshus, ved 

multiboldbane og parkeringsplads ved Nørrekær 3-9 omkring salg af stoffer. Vores video anlæg 

som er blevet omlagt og opgraderet en del, er nu så langt henne, at politiet inden jul kan få 

udleveret I-PAD så de kan følge hændelser direkte, ifald der er brug for dette omkring salg af 

stoffer, hvor vi har video overvågning. 

Politiet har indkaldt Styregruppen, formand eller 1 repræsentant fra de 4 bestyrelser, driftsfolkene 

Henrik og Kevin, samt en fra de 3 erhvervslejemål i Butikshuset samt kommunens ledelse m.fl. til et 

Åbent Lokalrådsmøde i Kærene tirsdag den 8. januar 2018 kl. 16.30 – 18.30 i Beboerhuset, som er 

personlige invitationer. 
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Efter dette møde er der jubilæums forberedelsesmøde omkring næste års boligsociale jubilæum fra 

kl. 18.30 – 19.30 samme sted. 

 

Punkt 6. Stiftende generalforsamling Rødovre Net 21. november 2018. 

Her blev Per Djursholm valgt ind i den nye 7 mands bestyrelse, som har en formand fra Rødovre 

Boligselskab og derudover 4 fra RB, 1 plejehjem og 1 AKB Ved Milestedet. 

Der er i marts 2019 generalforsamling i Brøndby Net, og her er der så mulighed for at få 

medlemmer fra Rødovre Net ind i bestyrelsen. Lige nu har Rødovre Net 2 poster, som bestrides af 

den nye formand og en anden fra RB. 

 

Punkt 7. SL ude som Skuemester 18 – 20. december 2018 Odense 

Så er der igen en eksamen, som der indkaldes til, og denne gang er det i Odense på Syddansk 

Erhvervsskole, så mandag aften til torsdag aften er SL i Odense. 

 

Punkt 8. Lucia optog Lysets Plads onsdag den 19. december   

Det årlige Lucia optog med børn fra den lokale SFO kommer forbi Lysets Plads onsdag den 19. 

december 2018 med start fra kl. 15.15. 

De går fra Lillekær højhuset mod Lysets Plads og efter en rundering mod Netto og retur mod 

Lysets Plads. 

Da Per Bent Andersen som jo er SFO leder og SL begge ikke kan være tilstede, vil en 

servicemedarbejder (Bent) være til stede og dele karameller ud, og så står bestyrelsen for varm 

kakao til de fremmødte på Lysets Plads. 

 

Punkt 9. Borgmester Erik Nielsen/Socialudvalgsformand Britt Jensen Jubi 

Nogle har fået invitation andre ikke, men alle er velkommen til at fejrer Erik Nielsen, som har 25-års 

jubilæum som Borgmester fredag den 4. januar 2019 fra kl. 13.00 – 16.00 i Viften.  

SL sørger for gave fra AKB. 

Så har Socialudvalgsformand Britt Jensen også 25-års jubilæum, og dette afholdes torsdag den 17. 

januar 2019 fra kl. 14.00 – 16.30 ligeledes i Viften. 

Britt ønsker ingen personlig gave, men bidrag til indsamling til Udsatte børn og unge i Rødovre. 

Afdelingen kan ikke give bidrag til en fond, men finder en passende gave til Britt på dagen. 

  

Punkt 10. Ny Økonomimedarbejder – Katharina Izbicki  

Katharina som er Vores nye Økonomi pige, og er kommet fra AAB`s regnskabsafdeling, hvor hun 

er udlært. Katharina var på besøg hos mig mandag eftermiddag, hvor hun fik en kort rundvisning 

og bl.a. hilste på Sus, inden vi fik en kort snak om afdelingerne i Rødovre, og det boligsociale 

projekt og Børnedemokrati og Velux penge. 

Jeg glæder mig til samarbejdet, hvilket jeg også fornemmer Katharina gør. 
 

Ad punkt 4:Byggesag 

Tirsdag den 4. december 2018 holdt vi et byggemøde, som blev kaldt Byggeudvalgsmøde nr. 1, 

fordi vi nu har fået et team bestående af Søren Elo Christensen – Projektleder, Claus Bjørton – 

Kundechef, Niels Andersen – Rådgiver, Klaus og Søren. 

Når vi kommer frem mod de første beslutninger, vil afdelingsbestyrelsen via byggeudvalget som 

nedsættes naturligvis blive taget med i beslutningsprocessen. Lige nu er vi på et fremadgående 

undersøgelsesstadie, hvor økonomien er ved at blive konkretiseret. Der vil blive afholdt et 

informationsmøde nr. 2 for beboerne tirsdag den 5. februar 2019 kl. 17.00 – 18.00 i Beboerhuset, som 

indkaldes via KAB. 
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Rådgiveren undersøger lige nu forskellige muligheder der kan være interessante, men SL tror, at vi 

i sidste ende nok selv må finansierer rørudskiftningen, og køkkenudskiftningen vil så foregå via 

noget lånoptagelse. 

Der undersøges naturligvis også lige nu, hvor vi kan finde penge i forskellige ordninger internt, 

ligesom salg af butikshuset giver lidt til kassen. 
 

Ad punkt 5:Børnedemokrati 
Børnedemokraterne har fået en ”besøgsven” da Sjælør i Sydhavnen har spurgt til, om vi vil være 

venner med dem. Det ville vi gerne, og så skal vi besøge hinanden. De kommer til os torsdag den 

24. januar 2019, hvor vi mødes i Beboerhuset til lidt snak og hygge. 

Vi har haft noget at se til med diverse arrangementer i november og start december, og holder nu 

julepause indtil medio januar, hvor vi mødes med børnene igen. 

Vi var i biografen den 5. december 2018 med hele koret og se film og spise på en billig tyrkisk 

restaurant, billetterne givet af KAB ved indvielsen i september af naturlejepladsen. 

Den 21. januar 2019 forventes det, at Stine og jeg besøger Himmerland Boligforenings ledelse og 

driftsdrengene og taler med dem. 

Så har vi fået plantet Troldetræet foran ejendomskontoret, og dette træ bliver på sigt afdelingens 

”Suttetræ”, hvor børn kan hænge deres sut, når de ikke skal bruge sut mere, og så få ”en lille ting” 

på ejendomskontoret som tak for sutten. Det var gavekortet fra RK der gjorde, at vi har fået et 

suttetræ i afdelingen. 

 

Ad punkt 6:Beboerhuset 

I-PAD der styrer anlæg og lærred/Projektor er etableret og virker fint. 

Vi skal have kigget på ventilationsanlægget, der melder brand konstant, så noget skal justeres. I 

starten af næste år forhøre vi os om hvad det vil koste at lave klimaanlæg, så vi undgår de gener 

ventilationen giver. Muligvis koster det for meget, men vi forhører os alligevel om pris.  

Mellem jul nytår hvor huset holder lukket slibes gulve let og lakeres, så fugerne mellem 

gulvbrædderne tætnes. Hovedrengøring igangsættes i januar 2019, da vi kun har 2 dage mellem 

jul/nytår, som gulvmanden indtager. 

Og så skal vi have internettet til at fungerer i huset, ligesom der er opsat antenne på taget, så 

radiokanaler ikke skratter. 
 

Ad punkt 7: Internet / telefoni / TV 
 

Ad punkt 8: Meddelelser fra styregruppen i Kærene. 

• Styregruppe møde 11.12.18.  

• Åbent lokalrådsmøde 08.01.19. 

• Jubilæums møde 08.01.19.  

• Bydelsmødre er kommet godt i gang. 

 

Ad punkt 9: Kurser til AB 
 

Ad punkt 10: Meddelelser fra andre og spørgsmål til Afd.Best. 

 

Ref./ Per Djursholm  


