28. april 2019

Referat fra bestyrelsesmøde d. 24/04-2019 kl.17.00-18.30

Tilstede: Michael, Harum, Henning, Claus, Søren og Gert.
Fra: Jesper bygningschef og Pernille og Pia fra Orbicon.
Afbud: Tanja, Bo og Anja
1. Valg af Dirigent. Michael B.
2. Valg af Referent. Michael B.
3. Godkendelse af referat fra 27-03-2019. Godkendt.

Til beslutning.

4. Afdelingen.
A. Affald planen.
Materialet bliver tilsendt til bestyrelsen på mail fra Pia Orbicon.

Til beslutning.

Kære Grønne råd m.fl. tak for et godt møde i onsdags
Som lovet får I her en kort opsamling fra vores møde + en kopi af det opdaterede info skriv +
redegørelsen fra kommunen (indstillingen om at afsætte penge til indkøb af nedgravede
affaldsbeholdere)
Vedr. info skrivet:
1) Jeg har endnu IKKE rettet kortet – det bliver selvfølgeligt gjort inden det skal sendes
ud – tænker samtidigt med at jeg får jeres nik/kommentarer til teksten, men jeg har i
opsamlingen fra mødet skrevet hvad vi aftalte at gå videre med ang placering (så I er sikre
på at vi har forstået hinanden korrekt)
2) Har rettet lidt i afsnit om lommepengeprojekt
3) Spørgsmål: Det er kommunens redegørelse/embedsmændenes indstilling til
politikkerne vi aftalte at vedhæfte som bilag – burde vi ikke have politikernes beslutning
med?
4) Spørgsmål: Er I sikre på at I vil have stående det med 0 kr i huslejestigning i
overskriften? Er meget forpligtende – 605 ønsker ikke ha det stående
5) Spørgsmål: Tænker at indforskrevet skal ud til både afdeling 606 og 609 hvorfor det
står sådan i info-skrivet
Opsamling:
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Placering
· En station ved højhuset – der skal indtænkes renovering/ombygning af containergården.
Pengene til ombygning af containergårdener afsat i anden sammenhæng
· En station ”i bunden” ved p pladserne - der skal etableres en trappen ned ved den østlige
mur (inden den bliver høj, mellem de to træer ) – penge til trappen skal findes andet steds
·
En station ved grøntgården måske nogle at beholderne kommer til at stå to og to
Økonomi
· Der er uklarhed ang hvor mange beboelseslejemål der er i 606 + 609. Vi har fået tilskud
fra kommunen til 225 husstande. Administrationen regner med 217 og bestyrelsen siger 229
– Jesper får afklaring på det eksakte tal. Drejer sig om boliger Ikke institutioner og erhverv
· BB sørger for at der søges penge via trækningsretten
· Skaktene skal lukke, hvilket indebærer at der skal foretages en hedvandsafvaskning samt
nogle bakterieprøver inden skaktene kan plomberes. Der er afsat penge over driften til
afvaskningen
·
De penge der spares ifm skaktlukningen ligger i størrelsesordenen 40.000 kr. Jesper
kigger nærmere på tallene (hvis der indgår udgifter til fx poser så må vi regne med at denne
udgift fortsat vil komme da det kun er poser til husholdningsaffald som kommunen
udleverer (og måske kun i en overgang).
· Nogle af de timer der spares vil kunne bruges til ”små håndværker opgaver” hvilket
betyder at der vil kunne spares dyre eksterne håndværkertimer
Tids- og procesplan
· Ekstraordinært afdelingsmøde datosat til 27.5
· Materiale udsendes senest 14 dage før dvs senest d. 13 maj
· Der skal bruges et par dage til tryk og omdeling
· Infobrev og dagsorden skal ligge færdig til tryk senest d. 8.maj
· Orbicon skal senest have kommentarer og gerne i klare formuleringer så materialet ikke
skal frem og tilbage endnu engang - senest mandag d. 6. maj
·
Mandag d. 29 april – Pernille sender eksempler på 3 leverandører som vi vurderer der
er gode erfaringer fra, samt eksempler på hvor de er opstillet ikke alt for langt væk, så I evt
kan tage ud og kigge nærmere hvis I har lyst til det.
· Der skal gerne være valgt containertype i starten af juni – gerne før
· Beslutning fra afdelingsmødet skal sendes til kommunen så de kan se at vi rykker så
hurtigt vi kan
Beboer info
· Notat fra Kommunalbestyrelsens skal medsendes som bilag
· Pia tilføjer et par linjer mere om lommepengeprojektet
· Søren og Claus fik nyeste udgave i print – Pia sender en ny e-version hurtigst muligt
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Dagsorden fro ekstraordinært afdelingsmøde
· Dato sat til 27.5 kl. 19.00
· Bestyrelsen sørger selv for udsendelse og formulering af dagsordenen, hvor der skal
stemmes om indføring af nyt affaldssorteringssystem og nedlæggelse af skaktene
· Orbicon og Kommunen deltager på mødet mhp tekniske spørgsmål
· Orbicon og Kommunen koordinere hvem der siger hvad i relation til præsentation af
projektet – vi sender slides så I ved hvad vi fortæller om, fokus vil være på:
o Fordelene vedprojektet – miljø, frigøre timer, hygiejne mv
o Kommunens affaldspolitik
o Placering (der laves kopi af placeringsplan til alle)
o Fraktioner
o Hvordan vi vil hjælpe med en god opstart
o Tidsplan
·
Eva blev foreslået som ordstyrer

Til orientering har 605 set sig lun på Euro Group (dem der er sat op nede i Brøndbyøster). Vel
vidende at hver afdeling er en økonomisk selvstændig enhed, vil vi gerne appellerer til, at i er
opmærksomme på at det af driftsmæssige årsager har sine helt klare fordele hvis afdelingerne
vælger samme containertype.

B. Legepladsens projektet lørdag den 4. maj 2019 12.00-15.00.

Til beslutning.

Bestyrelsen godkendte processen og formand sørger for indkøb af pavilloner samt bebeoerliste og
stemmeseddel og alle deltager fra bestyrelsen hvis de kan.
C. Tilbud på malerarbejder i kældergange 2019/2020.

Til beslutning.

Efter en længer debat, blev bestyrelsen enig om at afvente beslutningen efter afdelingstjekket
mandag 6 maj kl.10.00 – 12.00 hvor Søren, Henning og Gert deltager og man ønskede kun, at fra
administrationen og driften deltog Asger og Bo.
5. FBU i HP 4.
A. Dagsorden og referat fra den 9. april. 2019
Taget til efterretning.
6. NÆSTE MØDE DEN 26-06-2019 kl. 17.00
Med venlig hilsen.
Formand.
Michael Buch Barnes.

Til orientering.
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