VA afdeling 10, Hyldespjældet
Referat fra afdelingsbestyrelsesmødet d. 11. december 2018
Til stede
Afdelingsbestyrelsen: Vinie Hansen (VH), Sif Enevold (SE), Per Zoffmann (PZ) Jørgen Lau (JL), Laila Kiss (LK),
Peter Kristensen (PK), Vibeke Lange (VL) og Henning Larsen (HL)

1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt.

2. Postliste pr. 9. december 2018
Ingen post.

3. Udvalgsreferater
a) Afdelingsbestyrelsesmødet d. 27.11.2018
Det var ikke alle der havde modtaget udkastet af referatet, på denne baggrund blev referatet gennemgået og
endeligt godkendt. HL udsender det endelige referat med de rettelser og tilføjelser som var indkommet.
b) UAU møde d. 31.10.2018.
c) GMU møde d. 31.10.2018.
SE gav en kort orientering om GMU mødet, bl.a. omkring behandlingen af emhætter, hvor udvalget har aftalt med
driften at de udarbejder et forslag ud fra støj, sugeevne, energimærkning og i forhold til den højde emhætterne
skal hænge. Målsætningen er, at have et oplæg til regnskabsbeboermødet i marts 2019.
d) Møde i Parkeringsudvalget d. 13.11.2018.

De udsendte referater blev taget til efterretning

4. Forslag fra Kaj Kristoffersen om indkøb af radonmålere til alle boliger
Mail fra Kaj Kristoffersen til GMU, byggeudvalg og afdelingsbestyrelse er videresendt til Christian Overby i
BO-VEST’s byggeafdeling.
Besluttet: Afdelingsbestyrelsens repræsentanter i byggeudvalget vil tage muligheden op for, at der indkøbes et
antal radonmålere til ejendomskontoret, som interesserede beboere kan låne. Det er afdelingsbestyrelsens
opfattelse, at det er en meget stor udskrivning, specielt med tanke på, at alle boliger får installeret radonsug i
forbindelse med helhedsplanen. Der udover ønsker afdelingsbestyrelsen en status, dels på de undersøgelser der
er blevet foretaget og om der er blevet foretaget udbrederinger.

5. FN’s 17 verdensmål, hvordan forholder vi os til dem?
Tilbage i september 2015, besluttede FN et ambitiøs plan for en bæredygtig udvikling, for såvel planet som
mennesker, både den økonomiske, sociale og miljømæssige udvikling.
På VA’s konference i september, satte VA fokus på disse verdensmål og opfordrede de enkelte boligafdelinger til,
at starte en drøftelse og tage medansvar for disse verdensmål.
Det vil være naturligt, at Hyldespjældet bliver en del af dette arbejde, og GMU er i gang og opfordrer
afdelingsbestyrelsen og andre udvalg til at tage disse verdensmål op til drøftelse på deres møder. For os i
afdelingsbestyrelsen vil det være naturligt at emner som sundhed og trivsel samt bæredygtige byer og
lokalsamfund, bliver en del af vores arbejdsområder.

6. Gennemgang af Bestyrelsesweb.
PZ gennemgik brugervejledningen for bestyrelsesweb, specielt det der vedrørte afdelingsbestyrelsens interesser
og muligheder.

7. Eventuelt
Intet at bemærke
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8. Kommende afdelingsbestyrelsesmøder og beboermøder
7. januar 2019 kl. 17:00 (fælles møde med GMU og UAU om fælles materialegård)
28. februar 2019
12. marts 2019
27. marts 2019 Regnskabsbeboermøde
9. april 2019

9. Kommende møder og arrangementer
10. Kommende kurser og konferencer
25. februar 2019 Boligpolitisk Forum i BO-VEST
●

Andet
19. januar 2019 Nytårskur (husk tilmelding til VH)

Henning Larsen
Referent
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