
Dagsorden

Bestyrelsesmøde
Afdelingsbestyrelsen Stenbjerggård

Mødet finder sted i glashuset Østergården 19 a 2635 Ishøj
Tirsdag d. 8 oktober 2019 klokken 17.00

Deltagere:

Formand Johnny Jensen
Næstformand Maria Bundtofte
Kasserer Poul Erik Christensen
Best. Medlem Susan Schumann afbud
Best. Medlem Simon Larsen
Suppleant Flemming Borresen
Suppleant Kjeld Jørgensen

Pkt. 1 Referat
Godkendelse af referat fra sidste møde
Referat godkendt enstemmigt

Pkt. 2 Valg af ordstyrer
Ordstyrer Johnny Jensen

Pkt. 3 Valg referent
Poul valgt IGEN

Pkt. 4 Nyt fra formand/næstformand

Formanden
A. Opfølgning fra sidste bestyrelsesmøde ud fra referat
B. Rengøring af opgange. Status
Der har været grundig opfølgning på rengøringen og den vil fortsætte.
C. Status på Fibia/Yousee
Johnny og Kjeld har været rundt med Fibia medarbejdere og
Fibernettet kommer op at køre 1 februar. Det undersøges om
Solkysten kan komme med på fibernettet
D. Status på medarbejdere i Glashuset
Fatiha arbejder p.t. 20 timer om ugen, der arbejdes på at finde en
mad ordning, det går bare ikke så stærkt. Der arbejdes på at
bemande køkkenet, så der kan komme gang i madlavningen igen.
Fatiha har overtaget indkøb til glashuset, Poul er “bare” med indover
som hjælp, hvis der er behov.
E. AAB samarbejde
P.t. er der ikke det store.

F. Juletræsfest
Afholdes 7 december i glashuset, der er lavet aftale med julemanden



som kommer, Fatiha køber julegaver pris pr. stk. ca. kr. 100-150 kroner
Der skal købes juletræ, ansvar Johnny, det rent praktiske tager Fatiha
af i samarbejde med Johnny, Kjeld bakker op.

Indkomne beboer forslag
Der er ingen forslag

Indkomne ansøgninger fra beboere/udvalg
Der er ingen ansøgninger

Næstformanden

A. Orientering fra organisationsbestyrelsen
Der er intet p.t..
B. Håndværker udbud, status
Der er intet p.t..

Pkt. 5. Nyt fra ejendomskontoret

A. Medarbejder status
Intet nyt p.t..
B. Nye tiltag: oprydning af kældergange
Beskæring af træerne langs p-pladserne
C. Opslagstavler, der er kommet et tilbud, som er lidt for dyrt,
Vi undersøger andre muligheder.
D. Lys på fodboldbanen, vi har anmodet AAB om at få det slukket.

Pkt. 6 Bestyrelsesrunden
Kjeld: Hjemmesiden
Den kører upåklageligt
Flemming B : Affalds sortering, status
Der er sat nye containeren i nummer 6 og 18, nye papir
og pap containere. Der vil komme skrivelser ud til beboerne.

Pkt. 7 Parkeringsudvalget

A. Skrivelse
Skrivelse laves af Maria hurtigst muligt.

B. Oprettelse
Maria og Kjeld sørger for oprettelse

Pkt. 8 Det grønne udvalg

Beboerarrangement 06-10- 2019
Relativ lille beboerdeltagelse, måske beboerne ikke rigtigt troede det
Ville blive til noget, men alle dem der deltog, gav den simpelhen
Maksimalt gas, super fantastisk, stor tak til helhedsplanen og især
Lasse, Birgitte og lommepenge teamet, de gjorde alle en kæmpe forskel
Vi nåede det vi ville og tænk, der blev flyttet 15 ton jord på under 2 timer



Det er da vildt. Stor tak til Formanden og Kjeld for at deltage, i gjorde det
Fremragende. Tak til alle de frivillige, ingen nævnt, ingen glemt, i er for
Vilde. Vi fik vist at alt kan lade sig gøre, bare man står sammen og
Arbejder i samme retning. Grønt udvalg fik virkelig fyldt motivations-
Tankene, så vi kæmper videre.

Pkt. 9 Næste møde

Den 5 november kl. 17.00

Pkt. 10 Relevante møder

Den 9 oktober, ekstra ordinært organisations best. møde
Den 10 oktober Helhedsplanen bestyrelsesmøde

Pkt. 11 Kontorvagter

Den 9 oktober Kjeld Jørgensen
Den 16 oktober Johnny Jensen
Den 23 oktober Poul Erik Christensen
Den 30 oktober Flemming Borresen

Pkt. 12 Eventuelt


