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1. Godkendelse af dagordenen af marts 2014
Indstilling:
Det indstilles, at afdelingsbestyrelsen godkender dagsorden marts 2014
Beslutning:
Afdelingsbestyrelsen godkendte dagsorden – marts 2014
2. Godkendelse af referatet af februar 2014
Indstilling:
Det indstilles, at afdelingsbestyrelsen godkender referatet af februar 2014
Beslutning:
Afdelingsbestyrelsen godkendte referatet af februar 2014
3. Godkendelse af Budgetkontrol 116
Indstilling:
Det indstilles, at afdelingsbestyrelsen godkender gennemgangen af budgetkontrol 116
Beslutning:
Vi er 2 mdr. henne i dette budget år, så pt. giver det ikke det store overblik over den daglige
drift. Derimod har administrationen betalt mange forskellige serviceaftaler.
Konto 116.0058 – dørkaldeanlæg, det er blevet besluttet, at der bliver trukket 1,5 mio. kr. på
denne konto. Trods det ser budgettet godt ud. Det er et stort budget, men også mange
udgifter.
4. Godkendelse af ABs Budgetkontrol 119
Indstilling:
Det indstilles, at afdelingsbestyrelsen godkender gennemgangen af budgetkontrol 119
Beslutning:
Afdelingsbestyrelsen godkendte gennemgangen af budgetkontrol 119
5. Nyt fra Formanden/Bestyrelsen
05.01. – Bestyrelserokade
Ali Ihsan Afacan er tråd ud af afdelingsbestyrelsen pr. 24.02.2014. Ilse Jensen er nu medlem af
afdelingsbestyrelsen. Ilse Jensen er på valg til april 2014. Ny revideret bestyrelsesliste vedlagt.
Indstilling:
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Det indstilles, at afdelingsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning
Beslutning:
Afdelingsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Ole Jönsson fremviste et regnskab
over Fastelavn 2014, som blev godkendt af bestyrelsen. Det blev besluttet, at der skal føres
logbog over arrangementer, som blandt andet fastelavn, så bestyrelsen kan undgå at begå de
samme fejl, se hvor mange der deltog året før osv.
05.02. – Aktuelle punkter fra AB
1) Sommerfest 2014
2) Mail fra Robert til Esat
Indstilling:
Det indstilles, at afdelingsbestyrelsen drøfter ovenstående punkter:
1) Sommerfest 2014 – Formand Esat Sentürk meddelte, at han har talt med Selsmoseskolen
og nogle klubber og foreninger i Tåstrupgård. Mange klubber vil gerne deltage og hjælpe
til Tåstrupgårds sommerfest 2014. UNGVEJ (kan tjekkes på nettet) som holder til i
Ungdomscafeen, TG/AB, evt. børnehaverne + enkelte sponsorer skal udgøre kernen af
sommerfesten. Det er et stort ønske fra formanden at holde en kæmpe stor fest og
jubilæum.
Efter en længere diskussion blev afdelingsbestyrelsen enige om, at det er vigtigt at få
bindende aftaler på plads blandt andet på grund af økonomien til festen.
Dato for sommerfesten påtænkes at blive afholdt pt. den 14. juni 2014.
Den boligsociale koordinator Gert Korvig (GK) meddelte, at de boligsociale medarbejder
gerne vil være med i en styregruppe/arbejdsgruppe i forbindelse med sommerfesten.
GK nævnte, at han evt. kunne finde nogle penge i Helhedsplanen. Der skal afholdes
Koordinationsmøde hurtigst muligt, og det er GK, der indkalder til dette. På
Koordinationsmødet skal der nedsættes en arbejdsgruppe.
Klubudvalget: Det blev nævnt, at Klubudvalget har ansvaret for at indkalde til møde,
hvor alle klubber skal deltage.
Koordinationsudvalget: er et udvalg, hvor alle klubber deltager. Her skal alle
formændene møde og ”deltage” i Tåstrupgårds aktiviteter.
Afdelingsbestyrelsen ønsker skriftligt tilsagn fra de forskellige klubber, som er indgået i
forbindelse med sommerfesten 2014, så der er noget håndgribeligt.
2) Robert Lanther har sendt en mail til formanden Esat Sentürk ang. Afghansk forening,
som stadigvæk ønsker at stå på listen over aktive klubber.
Klubudvalget skal fremlægge klubbernes ønsker for afdelingsbestyrelsen.
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6. Nyt fra Ejendomslederen
06.01. - Solceller
Efter bestyrelsens ekstraordinære bestyrelsesmøde d. 20. februar 2014, hvor solcelleprojektet
blev præsenteres med de fordele og ulemper, der er ved dette projekt.
Bestyrelsen var enig i, at administrationen skal arbejde videre med dette projekt, da
beregningerne viser et overskud på mellem 500 – 700.000 kr. afhængig af, hvilken
finansiering der vælges. På bestyrelsesmødet vil der blive fremvist en økonomimodel med
beregninger på overskuddet ved forskellige løbetider på lånene.
Samtidig er der væsentlige fordele ved den grønne profil vi får med et solcelleanlæg af den
størrelsesorden.
Økonomiberegning er udarbejdet af Ejendomslederen, så de forskellige lånefinansieringer
kan diskuteres.
Indstilling:
Det indstilles, at afdelingsbestyrelsen beslutter om dette projekt skal forelægges på
afdelingsmødet, som beslutningsforslag i april måned til vedtagelse, og hvilken finansiering
der skal vælges.
Beslutning:
Afdelingsbestyrelsen godkendte solcelleprojektet med den bedst finanselle løsning, baseret
på den rådgivningsmæssige vinkel.
Administrationen udarbejder et forslag for afdelingsbestyrelsen med længst mulig løbetid,
som aktuelt er 30 år. Denne finanssierine giver det absolut bedste afkast her og nu.
06.02. – Afdelingsmøde/regnskabsmøde 2014
Bestyrelsen har tidligere besluttet at afholde afdelingsmøde/regnskabsmødet den 29. april
2014. Varslingerne og indkomne forslag kommer til at falde sammen med påsken, og derfor
har administrationen kun meget få dage til at få klarlagt og bearbejdet indkomne forslag og få
delt indkaldelserne ud til den rette dato. Derfor forslår vi, at flytte regnskabsmødet til tirsdag
den 6. maj 2014, så der er tid nok til arbejdsprocessen.
Indstilling:
Det indstilles, at afdelingsbestyrelsen godkender flytningen af afdelingsmødet til tirsdag
den 6. maj 2014.
Beslutning:
Afdelingsbestyrelsen godkendte flytningen af afdelingsmødet
06.03. – Vand- og Varmeproblematik – Økonomi
KABs energi og Miljøcenter har bekræftet, at de gennemfører en stigning på a conto varmen
på 18 %, som besluttet på bestyrelsesmødet i februar 2014.
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Det forventes, at stigningen gennemfører fra d. 1. maj 2014. Dette vil neutralisere vores
udgiftsstigning til Høje Taastrup fjernvarme på ca. 1 mio. kr.
Indstilling:
Det indstilles, at afdelingsbestyrelsen tager orientering til efterretning
Beslutning:
Afdelingsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning
06.04. - Vandløb ved vandstien
Jeg er blevet orienteret om, at vandløbet løber hele natten, og dette er en
bestyrelsesbeslutning. Jeg ønsker, at bestyrelsen revurderer denne beslutning, da det vil falde
helt i tråd med solcelleanlæg, at vandløbet kun kører i tidsrummet 06.00 til 23.00
Indstilling:
Det indstilles, at afdelingsbestyrelsen diskuterer dette og træffer en beslutning.
Beslutning:
Afdelingsbestyrelsen besluttede, at vandløbet kun løber i tidsrummet 06:00 – 23:00.
06.05. - Affald i Tåstrupgård – nedgravnings container
Ikke nogen nyheder til denne måned
Indstilling:
Det indstilles, at afdelingsbestyrelsen tager orientering til efterretning
Beslutning:
Afdelingsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning
06.06. - Parkeringsrenovering
Ikke nogen nyheder til denne måned
Indstilling:
Det indstilles at, afdelingsbestyrelsen tager orientering til efterretning.
Beslutning:
HTK/Lars Koch etablerer og finanserne busstoppestederne.
Hastigheds reducerende bump med tilhørende skilte bliver etableret – under forudsætningen
af, at kommunalbestyrelsen godkender dette.
Der vil være opstart i april, da vejprojektet er i licitation.
Projektet er godkendt af Politiet, HTK og Vej direktoratet.
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Pt. er der en del parkeringsproblemer ved Beboerhuset. Her er der blevet anmærket med gule
striber og skilte. Men intet hjælper. Efter en længere diskussion om, der i fremtiden skulle
være et privat firma, som styrer parkeringspladsen, var afdelingsbestyrelsens klare mening,
at det skulle der ikke være. Denne holdning kan vise sig at give nogle udfordringer, da HTK
ikke har et parkeringskontrol firma. Denne opgave har politiet, men denne opgave har ingen
prioritet hos politiet pt.
EL vil efter afdelingsmødet i maj komme med et konkret forslag som bestyrelsen kan
diskuterer og tage stilling til.
06.07. - Lampeprojekt trapper og kælder
Igangsættes ca. uge 10 i 2014. Projektet er planlagt til at tage 12 uger.
Indstilling:
Det indstilles, at afdelingsbestyrelsen tager orientering til efterretning
Beslutning:
Afdelingsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning
06.08. Beboerhus – udlejningsregler og manualer – gentagelse fra februar mødet
Robert afventer modtagelse af professionelle billeder og derefter er manualen klar.
Indstilling:
Det indstilles, at afdelingsbestyrelsen tager orientering til efterretning
Beslutning:
Afdelingsbestyrelsen tog manualen til efterretning. Lejepriserne er blevet revideret og
afdelingsbestyrelsen godkendte de nye priser. Administrationen skal udarbejde et forslag om
nye lejepriser til Afdelingsmødet for afdelingsbestyrelsen.
06.09. - Genbrugsgården – gentagelse fra februar mødet
Punktet blev flyttet fra februar mødet til marts mødet, hvor bestyrelsen vil have
gennemdrøftet muligheder for Genbrugsgårdens videre drift - som klub eller forening.
Indstilling:
Det indstilles, at afdelingsbestyrelsen drøfter om GB er en klub eller en forening, og giver
administrationen besked, så de får klare retningslinjer ang. GB.
Beslutning:
Afdelingsbestyrelsen godkendte at Genbrugsgården får årligt 15.000,- kr. til daglig ”drift”
ekskl. arbejdstøj.
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06.10. - Miljøråd – gentagelse fra februar mødet
Miljørådene har skullet sammen med Allan Thønning nedskrive deres kommende projekter i
en logbog, sådan at ejendomskontoret kan koordinere deres arbejde med driften i deres
miljøområde.
Indstilling:
Det indstilles, at afdelingsbestyrelsen drøfter og beslutter MRs logbog og MRs fremtid, så
driften ved, hvad de kan regne med af samarbejde med MR.
Beslutning:
Afdelingsbestyrelsen bad ejendomslederen at indkalde MR1 og MR2 til et møde. Her skal det
aftales, hvem der gør hvad og hvornår – dette gælder både for driften, MR1 og MR2.
Sociale midler ligger på konto:119.3001 på 5000,- kr. til hvert MR.
Drift midler ligger på langtidsplanen, 40.000,- kr. til både MR1 Og MR2.
Miljørådene og Genbrugsgården har samme driftstatus under administrationen.
06.11. - Marokkanerklubben
Undertegnede arbejder på, at besigtige Marokkanerklubbens manglende
ventilation/udluftning sammen med Mustafa Tayibi og Sahin Kartal for at identificere
problemet og foreslå en løsning. Pga. ferie mangler besigtigelse af klubbet muligvis til marts
mødet.
Indstilling:
Det indstilles, at afdelingsbestyrelsen tager beslutning af problemstillingen, når besigtigelse
har fundet sted.
Beslutning:
Der har været besigtigelse i Marokkaner Klubben. Marokkanerklubben havde nogel
væsentlige problemer med ventilationen/udluftning og efter gennemgang af klubben er det
sansynligt, at arbejdet med at etablerer en acceptabel ventilation/udluftning vil koste ca.
50.000 kr. Marokkaner klubben indvilgede i, at betale 15.000 fra deres forening til delvis
dækning af udgifterne på 50.000 kr. Arbejdet igangsættes så hurtigt som muligt.
06.12. – Multikulturel Ungdomsforening
Afdelingsbestyrelsen blev forelagt en række ønsker fra Multikulturel Ungdomsforening,
som indeholder følgende:
1. Der er en stor grim vask ved indgangen, som de ikke bruger og ikke ønsker skal stå. De
vil gerne have den pillet af, og evt. sættes op ved et af toiletterne, da den er ideel til at
vaske sig før bønnen, og evt. en åbning af vandafløb med rist på. De vaske de allerede
har, er alt for små, hvor vandet løber ud over det hele.
Beslutning: godkendt til udførelse
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2. Der er en ødelagt rude, der endnu ikke er blevet ordnet. Den var allerede ødelagt inden de
fik bygningen.
Beslutning: Godkendt til udførelse
3. Licenskanaler - grundpakken som alle foreninger har ret til.
Beslutning: Afvist pga. manglende kabelføring
4. En stor skraldespand som de kan smide deres affald i.
Beslutning: Afvist, brugerne henvises til den nærmeste affaldsø
5. Der er ingen døre i bygningen. De ønsker min. 2 døre. En til køkkenet og en til et lokale.
Beslutning: Godkendt, der opsættes to brugte døre.
6. Et stort køleskab med fryser. Klubben har mange medlemmer og dobbelt så mange gæster.
Der bliver solgt mange cola og meget mad. For at imødegå behovet køber de ind næsten hver
dag, fordi køleskabet er så lille. Den de kan måske bruges af en anden klub.
Beslutning: Godkendt
7. En ovn, som godt kan være af de små versioner.
Beslutning: Godkendt. Arbejdet igangsættes så hurtigt som muligt
06.13. - Slukning af lamper i området
Bestyrelsen har tidligere ønsket at få en installationspris på slukning af parabollamper i
området fra medio april til september måned. Dette vil koste ca. 20.000 kr. og være tjent ind
på ca. 2,5 år.
Indstilling:
Det indstilles, at afdelingsbestyrelsen træffer beslutning om dette skal iværksættes.
Beslutning:
Afdelingsbestyrelsen besluttede, at indføre det som en forsøgsperiode. Det skulle foregå, når
vi går over til sommertid. Når vi igen går til vintertid, skal parabollamperne tændes igen. Der
skal evalueres på det til efteråret.
06.14. - Legepladser
Intet nyt til marts mødet. Tidsplan er under udarbejdelse.
Indstilling:
Det indstilles, at afdelingsbestyrelsen tager orientering til efterretning
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Beslutning:
Lejepladsfirmaet Kompan arbejder hårdt på at være klar med de lejepladser den 1. juli 2014.
Allan Thønning bad bestyrelsen om, at tænke over til næste møde, om afdelingsbestyrelsen
skal bevilge 10.000,- kr. til indvielse af den kommende fodboldbane med turnering og hygge.
Sidste nyt: Den reviderede tidsplan viser færdiggørelse medio juli.
06.15. - Projektplan for aktiviteter 2014
Revideret projektplan 2014 vedlægges
Indstilling:
Det indstilles, at afdelingsbestyrelsen tager projektplanen til efterretning
Beslutning:
Afdelingsbestyrelsen tog projektplanen til efterretning.
06.16. – ADK Anlæg og dørtelefoner
ADK anlægget og dørtelefoner er taget i brug tirsdag d. 25. februar kl. 09.00. Dette vil helt
sikkert, give nogle udfordringer for både personale og beboer, men undertegnede håber på,
at udfordringerne er løst til bestyrelsesmødet og at de flest udfordringer er løst til d. 6 marts.
Indstilling:
Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Beslutning:
Afdelingsbestyrelsen bad administrationen om at undersøge, hvad 115 dioder koster til næste
bestyrelsesmøde. Afdelingsbestyrelsen træffer en beslutning til aprilmødet, hvor prisen bliver
præsenteret.
06.17. – Hjemmesiden
Tåstrupgård har fået ny hjemmeside. Den ser dagens lys onsdag den 19. marts 2014.
Beslutning:
Afdelingsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning
06.18. – You See
You See har ændret i deres bestillingsprocedure. Det får ikke indflydelse for beboerne i
Tåstrupgård, hvor man betaler over huslejen. Især ikke, når der tale om grundpakken, som er
den pakke beboerne betaler for over huslejen.
Beslutning:
Afdelingsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning
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7. Nyt fra Udviklingskoordinatoren
I forlængelse af aftalen på AB-mødet i februar, bliver der på det kommende bestyrelsesmøde
fremlagt det første udkast til en vandsparekampagne. Der tages afsæt i ejendomskontorets
erfaringer, samt de input der tidligere er kommet fra medlemmer af afdelingsbestyrelsen.
07.01. - Afdelingsbestyrelsen vil på mødet modtage en kort orientering om
Møde i Styregruppen for den boligsociale indsats, 25. februar 2014
Møde med kommunens jobcenterchef om mulig styrkelse af samarbejde, 25. februar 2014
Møde med kommunens socialpsykiatriske enhed vedr. samarbejdet om de mest udsatte
beboere, og det der kaldes ”uværdige boliger”, 24. februar 2014
07.02. - Kreativt Værksted
Med start medio januar har der været Kreativt Værksted i VLT-rummet. Der er tilmeldt 24
børn i alderen 8 til 13 år på holdet. Børnene møder hver onsdag i 3 timer efter skole og
modtager undervisning i brugen af forskellige kreative medier af udøvende kunstner Sussi
Volander.
Det undersøges om tilbuddet kan fortsætte som et frivillighedsprojekt, men ellers er det
intentionen at projektet afsluttes med en fernisering og at børnene ved endt forløb – om
muligt - guides videre til billedskolen ved hjælp af fritidspasset.
Som en del af projektet har der i øvrigt været gennemført en ekskursion til Louisiana – en tur
der gik godt og muligvis følges op af lignende arrangementer.
07.03. - Pigeklubben
Med støtte og vejledning fra helhedsplanen har en gruppe af afdelingens piger dannet
foreningen ”Pigeklubben” – hvis formål det er at skabe sammenhold og fællesskab for
pigerne i Tåstrupgård
Pigeklubben mødes nu hver lørdag eftermiddag, og indtil videre har de været på en
skøjtetur, lavet øreringe mm., ligesom de også har læst lektier sammen.
07.04. - Zumba
Zumbatræningen i Beboerhuset fortsætter mandage og torsdage kl.18:00 – 19:00. Der har
været en periode med frafald pga. kravet om kontingentbetaling, hvorfor det blev besluttet at
fortsætte holdet som et gratis tilbud. Som noget nyt undervises Zumba-instruktørerne nu i
yoga, og det er planen, at instruktørerne skal starte et yogahold for kvinder i motionscentret.
07.05. - Naboskaberne
Helhedsplanen arrangerer ”Naboskaberne”, som er en række workshops over 3 søndage i
marts måned, hvor beboerne får redskaber til at udvikle deres idé til et projekt, skabe et
økonomisk fundament, tackle den modgang de møder undervejs og – ikke mindst, engagere
andre i deres idé. Formålet med Naboskaberne er gennem et uddannelsesforløb, at styrke de
frivillige beboere og ruste dem til at sætte aktiviteter i gang og engagere andre i deres
projekter.
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Naboskaberne indeholder:
• Nogle basale projektværktøjer
• Indsigt i egen rolle som projektleder
• Nogle elementære konflikthåndteringsværktøjer
• Grundlæggende krav til budgetter og regnskabsaflæggelse
• Kommunikation
07.06. - Feriefonden
Efter nogen usikkerhed om, hvorvidt arbejdsmarkedets feriefond stadig kunne støtte
ferieophold for familier i de udsatte boligområder, kom der primo februar en afklaring, der
betyder at beboerrådgiveren også i 2014 kan planlægge og tilbyde ferieophold for en række af
Afdelingens beboere. Invitationer/informationer er runddelt.
I forhold til arbejdet med konflikthåndtering er det i øvrigt besluttet, at Anders Knigge skal
indgå i de sager, hvor det skønnes at helhedsplanen kan bidrage til at forebygge eller løse
konflikter i afdelingen. I den forbindelse er det også besluttet, at Anders Knigge skal
gennemgå en konfliktmægleruddannelse på Center For Konfliktløsning.
07.07. - Hjemmeside
Anne Keiding har i februar måned været ansat til at hjælpe med at lave en ny hjemmeside for
Tåstrupgård. Det er både tale om en opdatering og omorganisering af indhold, samt et nyt
look og layout med større vægt på det visuelle og mulighed for integration af helhedsplanens
Face book-side mv.
Man har valgt at lave en helt ny hjemmeside, for også at få opdateret systemerne, da det vil
øge sikkerheden og give bedre beskyttelse i forhold til hacking.
Hjemmesiden laves i et samarbejde mellem afdelingsbestyrelsen, ejendomskontoret og
helhedsplanen. Hver enhed vil have ansvar for egne sider, og det er den
kommunikationsansvarlige i AB (Robert), som kommer til at stå for den overordnede
administration af sitet, ligesom han har gjort hidtil. Der er gang i en dialog med de forskellige
parter for at afklare hvilke behov og ressourcer, de har i forhold til siden.
Udover arbejdet med hjemmesiden, vil Anne Keiding også prøve at få tid til at forestå noget
InDesign-undervisning for nogle af pigerne i ungdomsredaktionen.
07.08. - Det boligsociale team
Oguzhan Turan er fortsat sygemeldt – indtil videre til d. 7. juni 2014. Det er aftalt, at den
refusion der tilgår projektet i en periode, kan anvendes til tidsbegrænsede ansættelser på
timebasis, og helhedsplanen er dermed sikret mulighed for en fleksibel vikarløsning.
Med henblik på at styrke det i forvejen gode samarbejde med driften, indgår det boligsociale
team og nøglemedarbejdere fra ejendomskontoret nu i et undervisningsforløb der har fokus
på samarbejde og god kommunikation.
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Linda Betina Pedersen, der er studerende fra Den Sociale Højskole, er tilknyttet det
boligsociale team fra 3. februar 2014 og 6 måneder frem. Vi ser frem til et godt samarbejde.
Indstilling:
Det indstilles, at afdelingsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Beslutning:
Afdelingsbestyrelsen tog følgende til efterretning:
 Til april-mødet vil de GK fremlægge TGs pressestrategi.
 Vandsparekompagne, som blev delt rundt. Bestyrelsen diskuterer dette punkt på aprilmødet.
 Helhedsplanen er blevet godkendt af Landsbyggefonden
 A-Huset er overgået fra et bemandet værested i AKB regi til en forening/klub. De
boligsociale vil gerne hjælpe A-Huset med at danne en klub. Så de kan fortsætte med at
være i Hytten.
 Motionscenteret er en kæmpe succes. Der er ønske om at udvide lokalerne.
 Der skal være møde med Special-psykiatrien, hvor dagsordenen er: Hvordan kan vi
hjælpe beboerne i socialt udsatte områder.
8. Aktionslisten 2014
Indstilling:
Det indstilles, at afdelingsbestyrelsen tager Aktionslisten til orientering
Beslutning:
Se ændringerne i listen
9. Resultatlisten 2013/2014
Indstilling:
Det indstilles, at afdelingsbestyrelsen tager Resultatlisten til orientering
Beslutning:
Se ændringer i listen
10. Mødekalenderen 2014
Indstilling:
Det indstilles, at afdelingsbestyrelsen tager Mødekalenderen til orientering
Beslutning:
Se ændringerne i Mødekalenderen
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11. Evt.
Filmlicensen er betalt et år frem. Allan Thønning vil gerne stå for sommerbioen i
Tåstrupgård.
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