Referat
Boligselskabet AKB, Taastrup
Møde den 1. juni 2015
Udsendt den 26. maj 2015

ABs bestyrelsesmøde nr. 6 - juni 2015
den 1. juni 2015,
FM kl.16:30-17:00/AB-møde kl.17:30-21:30
Beboerhuset 131 A
Alle bedes møde op med nyredt hår og nydelig skjorte, da der skal
tages billeder til hjemmesiden.
Fotografen er klar fra kl. 16:30.
Tilstede: Enes Karaduman, Flemming Nørring, Fatih Yumusak, Mustafa Tayibi, Deniz
Turan, Yusuf Aydin, Oguzcan Yuksel, Ilse Jensen, Conny Thestrup, Mustafa Muhammed Arabaci, Allan Thøning (kom 19:10)
Afbud: Ole Jönsson
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1. Godkendelse af dagsordenen - juni 2015
Indstilling
Det indstilles, at Afdelingsbestyrelsen godkender dagsordenen – juni 2015
Deadline for indkomne punkter til juli-mødet 2015 er mandag den 22. juni kl. 9:30.
Husk: Overskrift, tekst og indstilling. Sendes til ek-tasstrupgaard@kab-bolig.dk
Beslutning
Afdelingsbestyrelsen godkendte dagsordenen – juni 2015
2. Godkendelse af referatet – maj 2015
Indstilling
Det indstilles, at Afdelingsbestyrelsen godkender referatet af maj 2015
Beslutning
Afdelingsbestyrelsen godkendte referatet af maj 2015
3. Nyt fra Ejendomslederen
03.01. - Godkendelse af budgetkonto 115 og 116
Grundig gennemgang af konto 115 og 116
Indstilling
Det indstilles, at Afdelingsbestyrelsen tager oplægget til efterretning
Beslutning
Administrationen har holdt deres månedlige budgetmøde, og TGs økonomi har det godt.
Der er mange udfordringer, som skal løses på den bedst mulige måde, så det ikke genererer
en huslejestigning.
03.02. - Affald i Taastrupgaard – nedgravningscontainer
Der afholdes første licitationsmøde d. 28. maj 2015 og derefter møde d. 18. juni mellem rådgiver fra Dominia, KAB og Ejendomsleder. Umiddelbart herefter vil bestyrelsens nedgravningscontainerudvalg blive indkald til møde. Her lægges konditionerne for, hvordan licitationen udformes. Vi vælger model ”mest fordelagtige”, da det vil give gode muligheder for at
præge udformning og design af affaldsøerne.
Indstilling
Det indstilles, at Afdelingsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
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Beslutning
Afdelingsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
03.03. – Parkeringsrenovering
Styrergruppe har afholdt 1. møde i det nye parkeringsudvalg. Formanden aflægger referat fra
dette.
Indstilling
Det indstilles, at Afdelingsbestyrelsen tager orientering til efterretning.
Beslutning
Afdelingsbestyrelsen fik uddelt referatet fra det første parkeringsmøde efter afdelingsmødet.
EL har kontaktet et parkeringsselskab, som kom med nogle gode råd vedrørende Taastrupgaards parkering og fremtid. Parkeringsselskabet vil komme forbi til et møde, når parkeringsudvalget har mulighed for det. Udvalget har besluttet at holde fast i at bibeholde
grundplanen for flere parkeringspladser. Muhammed Mustafa Arabaci vil finde en ny mødedato. Mødet med parkeringsselskabet er planlagt til tirsdag d. 23. juni kl. 13.00 til 14.00. Her
vil der mulighed for at diskuterer fordele og ulemper. Udvalgsmedlemmer er indkaldt.
03.04. - Ny TV- og internetaftale
Rådgiver fra Dominia mødes med IT udvalg og YouSee for at planlægge udførsel og tidsplan.
Der er i skrivende stund ikke aftalt møde pga. ferie.
Indstilling
Det indstilles, at Afdelingsbestyrelsen tager orientering til efterretning.
Beslutning
EL har underskrevet en hensigtserklæring vedr. YouSee, at det er det firma, som vi vil have
til at udføre opgaven. Afdelingsbestyrelsen besluttede, at alle klubber i TG skal have internet
og TV-kanaler, som en del af klublokalet.
EL skal undersøge, om det er muligt at lave en digital centralstyret modtager, så TGs paraboler bliver overflødige. Dette emne skal videre behandles på næste møde.
03.05. - Videoovervågning af området ved Hytten/Havehuset
Videoovervågninger er igangsat d. 22. maj, lovet af DKTV. Den boligsociale styrergruppe
holder møde d. 18. maj. Omkring området ved havehuset. Den boligsociale leder orienterer
om tidsplan for i gangsætning af havehuset.
Indstilling
Det indstilles, at Afdelingsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
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Beslutning
Alle er i fuld gang med at med at gøre Havehytten i stand. EL er tovholder for alle håndværkere, og UK er tovholder for klubben. Når de sidste detaljer er på plads, kører det!
Sidste nyt:
Ved træfældninger har en af træerne revet en videomast ned ved fældningen og derfor vil
der gå endnu 14 dage før videoovervågningen er aktiv. Dette er selvfølgelig beklageligt, med
dette henhører under hændeligt uheld. Udgiften til reparation afholdes af træfælderfirmaet.
03.06. - Facaderenovering/vinduesudskiftning mm.
Udvalget er nedsat, og dette udvalg planlægger næste skridt.
Indstilling
Det indstilles, at afdelingsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning
Beslutning
Udvalget holder møde den 29. juni 2015 kl. 9:30.
03.07. - Brochurer om Taastrupgaard
Der er afholdt sidste møde i Brochure-gruppen onsdag d. 20. maj. Bestyrelsens repræsentant
har været fraværende til de sidste 3 møder, så derfor har administrationen færdiggjort brochurer. Dette er ikke den mest optimale måde at arbejde på. Administrationen opfordre bestyrelsen til, at hvis der i gangsættes projekter, så følges de også til færdiggørelse.
Administrationen synes, at vi har fået et flot resultat.
Indstilling
Det indstilles, at Afdelingsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning
Beslutning
Afdelingsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Der blev delt bruchurer ud til medlemmer, som syntes, at det var et flot produkt, man var kommet frem til. EK uddeler brochurer 1. weekend i juni måned. Bestyrelsen opfordres til at promoverer Taastrupgaard til alle
som har interesse i disse informationer.
03.08. - Legepladser
Projektet er i gang med udgravning af både UNO og ENCO. UNO graver ud til legeplads og
ENCO til alle de kabler der skal nedgraves. Samarbejdet fungerer perfekt indtil videre og der
er god fremdrift i projektet. Vi forventer stadig at tidsplan holdes, da UNO ikke har orienteret
om andet.
Indstilling
Det indstilles, at afdelingsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning
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Beslutning
Arbejdet med legepladsen er i fuld gang. Legepladsen Forventes at være færdig om en måned.
03.09. - Solceller
Anlægget fungerer upåklageligt, og det producerer masser af strøm og genererer rigtig mange penge til Taastrupgaard. Vi kan smile hele vejen til banken. I skrivende stund er det samlede resultat en indtjening på 408.944. kr.
Indstilling
Det indstilles, at afdelingsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning
Beslutning
Solceller kører upåklageligt. Nettomålerafregningen blev godkendt af Energistyrelsen den 16.
maj 2015. Derfra bliver indtjeningen optimeret.
03.10. - Servicerammer
Bestyrelsen fremlægger deres endelige oplæg til servicerammer og derefter arkiveres disse i
Go: Bolig. Administrationen planlægger vores fremtidige arbejde efter beslutningerne så
skrevet i servicerammerne.
Indstilling
Det indstilles, at afdelingsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning
Beslutning
Afdelingsbestyrelsen har valgt at tage beslutningen under deres eget punkt.
03.11. - Elektronisk bom ved Genbrugsstationen/Vandstien
Alt virker. Medarbejder udtaler, at det virker som om, der er væsentlig færre kørsler i Taastrupgaard end tidligere.
Indstilling
Det indstilles, at afdelingsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning
Beslutning
Den elektroniske bom kører upåklageligt. Alt fungerer: videoovervågningen, håndteringen af
bommen via brik og styring via håndværkerne.
03.12. - Havevandring/Markvandring
Afdelingsbestyrelsen har været på markvandring mandag den 18. maj 2015. Afdelingsbestyrelsen vil få udleveret et notat fra markvandringen på bestyrelsesmødet.
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Indstilling
Det indstilles, at afdelingsbestyrelsen tager notatet til efterretning
Beslutning
Referatet, som er et meget visuelt referat, fra Markvandringen blev uddelt til bestyrelsen. I
den forbindelse har EL og DL tænk ud af boksen. Der er mange udgifter i forbindelse med
udskiftning og renovering af de ting, som blev pointeret på markvandringen. Skal Taastrupgaard derfor tage lån i egne midler, for at gennemføre alle de pointerede opgaver fra AB.
Der er tale om ca. 5 mio., dog ikke en stigning over 1% i huslejestigning. Bestyrelsen principgodkendte, at der arbejdes videre med låne modellen og EL skal til næste møde komme med
et estimeret pris på, hvad det samlet vil koste at gennemføre de pointerede opgaver og hvad
det årlige afdrag vil være og dermed også størrelsen af huslejestigningen.
03.13. - Genbrugsgården
Vi afventer udvalgets beslutning om en mødedato mellem bestyrelsen, administrationen og
genbrugsgården. Mustafa Tayibi vil indkalde til dette.
Indstilling
Vi afventer udvalgets indkaldelse til møde.
Beslutning
Mustafa Tayibi har haft en kort snak med Genbrugsgården, om deres syn på fremtiden mellem beboerne, administrationen og Genbrugsgården – et forventningsafstemningsmøde.
Dette møde skal gerne holdes torsdag eller fredag – gerne efter kl. 11:00. Mustafa Tayibi indkalder til et møde snarest.
4. Nyt fra Udviklingskoordinatoren
Klubudvalget havde en klubansøgning liggende, som ikke var kommet med i dagsordenen.
Afdelingsbestyrelsen godkendt, at de gerne ville behandle den på mødet, da det normalt er
sådan, at afdelingsbestyrelsen skal have ansøgningen en uge før bestyrelsesmødet.
Klubben Vejledning og Coach har ansøgt Klubudvalget om at blive godkendt. Klubben opfylder alle de krav, som Klubudvalget stiller til alle klubberne i Taastrupgaard. Klubben fik
tildelt et klublokale i 195 AB eller CD.
Afdelingsbestyrelsen besluttede, at bibeholdte et af disse lejemål som erstatningslejemål, som
administrationen kan råde over, hvis og når der er behov for et akut lejemål. Dette skal ses i
lyset af, at der er mellem to til tre års ventetid på et lejemål i Taastrupgaard.
Allan Thøning mener, at det går lidt for stærkt med at tildele klublokaler til klubber og foreninger. Han ønsker, at der skal være et større og mere gennemskuelig venteliste.
Lige nu bliver klubberne prioriteret efter klubberne formål.
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04.01. - Ny helhedsplan
Den boligsociale styregruppe har på et møde d. 18. maj aftalt en foreløbig tidsplan for arbejdet med at udforme en ny helhedsplan for Taastrupgaard, gældende for perioden 2016-20.
Der er enighed om, at beboerinddragelsen er meget vigtig, samt at der skal være fokus på at
fastholde det gode samarbejde mellem afdelingsbestyrelse, drift og det boligsociale team,
hvilket fordrer et højt kommunikationsniveau parterne imellem. Tidsplan vedhæftet som bilag 1
04.02. - Havehuset
Der har været afholdt 2 møder med foreningen Fællesskab I Centrum om mulig overtagelse
af brugsretten til Havehuset. Det er aftalt, at overdragelsen sker i henhold til de retningslinjer
afdelingsbestyrelsen har udarbejdet, og vi afventer nu at foreningen fremsender det materiale
bestyrelsen har udbedt sig; beskrivelse af aktiviteter, medlemsliste mv. Umiddelbart efter
modtagelsen af dette vil driften igangsætte istandsættelse. Referat fra møderne med foreningen vedhæftet som bilag 2
04.03. - Haveprojektet
Der er udarbejdet en overordnet budgetoversigt og flere af de mindre delprojekter er netop
igangsat. Træfældning og rydning af pladsen mellem Havehuset og Multibanen er igangsat,
og der indhentes nu tilbud på de større ting der skal indkøbes, ligesom det undersøges hvilke
eksterne samarbejdspartnere der kan tænkes ind i projektet. Det overvejes fx om det kan være
et kommunalt beskæftigelsesprojekt at levere de højbede der skal placeres på området ved
Havehuset, og om Grennesminde eventuelt kan medvirke til at realisere nogle af planerne.
04.04. - Taastrupgaards Grønne Hjerter
Det boligsociale team har indsendt en ansøgning til Miljøstyrelsens pulje ”Grønne Ildsjæle”,
hvor der er søgt midler til at gennemføre aktiviteter i afdelingen der skal have fokus på affaldshåndtering, introduktion til nedgravningscontainere, vandsparetiltag mv. Et af elementerne i ansøgningen handler om særligt tilrettelagte kurser for beboere der gerne vil virke
som ambassadører for et grønt Taastrupgaard.
Ansøgningen er indsendt 15. maj og behandlingstiden kan vare i op til 14 uger.
04.05. - Ildfluer og besøg hos Politiet
I uge 21 er 8 unge fra afdelingen i gang med et ”Ildflue-forløb” på brandstationen. På kurset
skal de blandt andet lære om brandslukning, førstehjælp og røgdykning, og det er et delmål
at kurset skal medvirke til at skabe gode relationer mellem Taastrupgaards unge og brandstationens ansatte. Kurset afsluttes med diplomoverrækkelse v. Michael Ziegler, og efter en evaluering af forløbet vil der blive taget stilling til hvorvidt der skal oprettes flere hold.
I samarbejde med Ungdomscaféen og vores lokale betjente arbejder teamet nu også med at
arrangere 2 besøg på Politistationen i Albertslund. Ligesom det er tilfældet med Ildfluerne
skal disse besøg medvirke til at øge det gensidige kendskab, og kan eventuelt betyde at unge
fra afdelingen får interesse for arbejdet som Politi.
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Indstilling
Det indstilles, at Afdelingsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning
Beslutning
Afdelingsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
5. Godkendelse af budgetkonto 119
Indstilling
Det indstilles, at Afdelingsbestyrelsen godkender gennemgangen af Budgetkontrol 119
Beslutning
Afdelingsbestyrelsen godkendte gennemgangen ag Budgetkontrollen 119.
6. Udvalgsliste 2015
Afdelingsbestyrelsen vil på hvert møde hurtig gennemgå hvert udvalg.
Indstilling
Det indstilles, at Afdelingsbestyrelsen gennemgår og godkender Udvalgslisten 2015
Beslutning
Afdelingsbestyrelsen vedtog, at der kun skal skrives referat fra de Udvalg, som har noget nyt
at berette. Se diverse indslag under bestyrelses indslag.
7. Nyt fra Formanden/Bestyrelsen
07.01. – Forretningsordenen
Formanden Ole Jönsson har fået til opgave at se på Forretningsorden. Vi afventer tiltag fra
Formanden.
Indstilling
Det indstilles, at Afdelingsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning
Beslutning
Da Formanden Ole Jönsson ikke var tilstede på mødet, blev dette emne udskudt til næste
møde.
07.02. – Bomnøgle til beboere
Afdelingsbestyrelsen har modtaget et brev af en beboers læge vedr. bomnøgle. Bestyrelsen
må endnu en gang tage diskussionen om Beboere, bomnøgler og politikken bag udskiftning
af bomnøglerne.
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Indstilling
Det indstilles, at Afdelingsbestyrelsen drøfter bomnøgleproblematikken igen.
Beslutning
Afdelingsbestyrelsen besluttede at fastholde deres beslutning om ingen udlevering af de nye
bomnøgler. Afdelingsbestyrelsen beder beboeren om at tage kontakt til Elin, eller Elin tager
kontakt til beboeren, om at hjælpe med at søge om opdatering af hjælpemidler af kommunen.
Gert kontakter Elin, som sætter hende ind i situationen.
07.03.- Faktura fra Billard klubben på ekstra kr. 500,00.
Afdelingsbestyrelsen har modtaget en faktura på kr. 2.500,- som dækker 4 sæt turneringsballer incl. Kegler. Afdelingsbestyrelsen bevilgede kr. 2.000,- til 40-års jubilæet, og da jeg kan
forstå på Kassereren i Billardklubben, at der er bevilget de ekstra kr. 500,00, vil AB godt have
at vide om dette er rigtigt.
Indstilling
Det har tidligere været kraftigt indskærpet overfor formanden, at beslutninger vedrørende
økonomi besluttes af afdelingsbestyrelsen, Afdelingsbestyrelsen bevilger ekstraordinært kr.
500,- til Billardklubben
Beslutning
Afdelingsbestyrelsen tilkendegiver at det er ok, at gaven koster 500,- kr. mere. Men mere en
principsag, at alle i AB lige sender en infomail rundt til hinanden, når der sker ændringer i en
beslutning.
07.04. - Servicerammer
Udvalget vedr. service rammer havde den 19.6.2015 møde med Hanne/KAB for at få en dybere forklaring på de 5 temaer. Det viste sig, at service rammerne er Kundedirektør Margrethe
Pumps oplæg til de boligafdelinger, som ikke har fået analyseret deres budgetter i detaljer.
Der er ikke økonomiske udgifter i hvis vi accepterer ELs forslag.
Indstilling
Afdelingsbestyrelsen tager orienteringen fra udvalget til efterretning, og godkender ELs betaversion som værende AKB Taastrupgaards Servicerammer samt anmoder EL om at foretage
indberetning til KAB Go:bolig de vedtagne servicerammer, som beskrevet i Beta-versionen.
Beslutning
Afdelingsbestyrelsen godkendte Administrationens udgave af Servicerammer. Servicerammerne er dynamiske og kan altid reguleres.
07.05. – Markvandring
Det var blæsende, regnvejr og gråt, men det var også en yderst dejlig oplevelse, hvor vi fik set
på de mange forskelligheder der er i Taastrupgaard. Med EL, DL og sekretær/souschef havde
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vi dækket os ind med eksperter på de konstaterede problemer/opgaver der skal løses. Når
opgavelisten foreligger fra EK/JC skal vi have den prioriteret og prissat så vi kan få den ind i
budgettet.
Indstilling
Afdelingsbestyrelsen prioriterer i samråd med EL/DL rækkefølgen af de omtalte opgaver.
EK/EL prissætter de nævnte opgaver, således at vi har det til vort budgetmøde i juli 2015.
Det foreslås, at budgetmødet holdes særskilt fra det ordinære AB-møde.
Beslutning
Jvf. Med beslutning under EL
07.06. - Fællesspisning
Lørdag den 27.06.2015 er der fællesspisning i Festsalen og i Caféen. Formålet er at samle alle
klubber på tværs af kulturelle forskelle, til en hyggelig sammenkomst. Klubberne laver hver
især mad til 20-25 mennesker, og sørger for servering og beskrivelse af de enkelte retter. Vi
skal have opmærksomheden på, at alle klubber ikke har den fornødne økonomi til at gennemføre projektet, hvorfor Afdelingsbestyrelsen må træde hjælpende til. Her tænkes på en
beløbsramme pr. Klub som mod bilag kan få refunderet en del af deres udgifter.
Da det er afdelingsbestyrelsen der er igangsætter, tovholder og ansvarlig for arrangementet,
er der tvungen mødepligt for alle AB-medlemmer.
Medio juni 2015 er der planlægningsmøde med alle klubberne, så vi kan danne os et overblik
over hvad klubberne kan tilbyde, og hvad omkostningerne vil løbe op i.
Indstilling
Det indstilles, at afdelingsbestyrelsen diskuterer oplægget grundigt igennem, og kommer
med gode ideer til vort planlægningsmøde samt diskutere, hvordan vi kan støtte økonomisk
og med hvor meget.
Beslutning
Klubudvalget vælger sammen med klubberne en dato. Økonomien er krone for krone, dog
max. 500,- kr. Klubudvalget udarbejder en liste, som EK bruger som udbetalingsliste.
07.07. - Bornholmerturen den 13.6.2015 – Folkemøde i Allinge
På denne tur er rejse-, morgen, - og aftensmad betalt af deltagerprisen. Men vi skal selv betale
for frokost m.m. Der vil ikke blive udbetalt diæter til deltagerne på denne tur.
Indstilling
Medlemmerne i afdelingsbestyrelsen bedes drøfte, om de vil bevilge penge til forplejning og
beløbets størrelse. Derfor foreslås det at vi forplejer på fællesregning.
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Beslutning
Afdelingsbestyrelsen besluttede, at der udbetales 300,- kr. pr. deltager, som udbetales til formanden eller næstformanden. Der ønskes 4 taxaboner til denne dato.
Der skal så vidt som muligt følge en bon med af køb af mad og så videre. Intet nyt der.
07.08. - Status klub udvalgene
 Legepladsudvalget – Conny


Parkeringsudvalget – M2



Nedgravningsudvalget – Ole
Intet nyt for nuværende – alt kører på skinner



Velkomstmøder – Beboerguider – M2



Have udvalget – Ilse



Miljøråd 1 – 4 - Ole



Sommerfest 2015 – Fatih



Klub udvalget – Ole
Afventer videre forløb vedr. TGV 45 og Hytten.
Vedr. Klub Rosa har vi fået en indsigelse fra formanden. På maj mødet nåede vi det ikke,
men vi skal have løst problemet. Fastholder vi at Klub Rosa er ude af nr. 45? Klubudvalget har tidligere fastholdt si beslutning om fratagelse af klub lokalet, har efterfølgende
haft møde med formanden for at høre hendes klager og indsigelser, og besluttede derfor
at viderebringe klagen til AB.

Indstilling
Det indstilles at Afdelingsbestyrelsen diskuterer indsigelsen, og træffer beslutning om udelukkelsen fra TGV 45 står ved magt.
• Afdelingsbestyrelsen fastholder
• Afdelingsbestyrelsen frafalder sin tidligere beslutning
 Infokanal – Oguzcan


Hjemmesiden – Fatih



Trappe-o kælder udvalg – Allan



Kampagne udvalg – Flemming



Facade Udvalg – Ole



Intet nyt - endnu



Tilgængeligheds Udvalg – Flemming



Boligsocial Styregruppe – GERT
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Medieudvalg – Ole



Kontrakt med YouSee og Dansk Kabel TV underskrives i uge 24/2015



Servicerammer



Jf. tidligere punkt er dette udvalg nu historie og stillet på standby
Genbrugsgården – MT



Der mangler et medlem – Ole. MT er perfekt som formand for udvalget men er i en dobbeltrolle som bestyrelsesmedlem i Genbrugsgården.
Fællesspisning
Er under behandling jvf. tidligere punkter



Årsafslutning for AB – Oguzcan



Revy Skumbananerne – AB

Beslutning
Afdelingsbestyrelsen fastholder deres beslutning om, at klub Rosa skal have et andet klublokale. Klubudvalget arbejder videre med at finde en løsning for Klub Rosa.
Legeplads: Møde med Blåkildegård onsdag den 3. juni kl. 03.06.15. De skal vises rundt i området og se, hvad vi har fundet på af spændende legepladser.
Beboerguider: Der er møde med Hans fra EK og Sanne fra DBS om 14. dage, om fremtiden.
Haver: Udvalget har købt plantekasser, som beboerne skal bruge til at plante forskellige urter
i.
Sommerfest: Møde i udvalget kommer senere.
8. Mødekalenderen 2015
Indstilling
Det indstilles, at Afdelingsbestyrelsen godkender Mødekalenderen 2015
Beslutning
Afdelingsbestyrelsen godkendte Mødekalenderen 2015. Se evt. rettelser i den nye.
9. Aktionslisten 2012/13/14/15
Indstilling
Det indstilles, at Afdelingsbestyrelsen godkender Aktionslisten 2012/13/14/15
Beslutning
Afdelingsbestyrelsen godkendte Aktionslisten 2015. Se evt. rettelser.
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10. Resultatlisten 2012/13/14/15
Indstilling
Det indstilles, at Afdelingsbestyrelsen godkender Resultatlisten 2012/13/14/15
Beslutning
Afdelingsbestyrelsen godkendte Resultatlisten 2012/13/14/15. Se evt. rettelser.
11. Evt.

13/13

