Afdelingbestyrelsen - afdeling 34

Referat fra møde i bestyrelsen den 19. november 2019
Deltagere:

Formanden, Linda Firlings
Bestyrelsesmedlem Charlotte Andersen
Bestyrelsesmedlem Anne-Lise Kogut
Bestyrelsesmedlem Mona Christensen
Bestyrelsesmedlem Birthe Iwasiow (referent)

Linda Firlings bød velkommen til bestyrelsesmødet.
Anne-Lise Kogut blev valgt som ordstyrer på opfordring. Dette blev vedtaget flerstemmigt.
Ad punkt 1. Bestyrelsens arbejde
Bestyrelsen drøftede retningslinjer for, hvorledes bestyrelsen skal agere i sager, der vedrører beboerne.
Klager fra beboerne skal altid tilgå bestyrelsen skriftligt. Medlemmer af bestyrelsen skal
henvise beboer til, at kun skriftlige klager behandles, enten via mail eller i brevform.
Bestyrelsen besluttede, at hvis man som bestyrelsesmedlem får kendskab til ulovlige
forhold, jf. afdelingens husorden, hos en beboer, skal der reageres således: det pågældende bestyrelsesmedlem orienterer resten af bestyrelsen via AAB-mail (hvis det er en
hastesag). Ellers sættes hændelsen til drøftelse på et kommende bestyrelsesmøde.
I begrundelsen skal det fremgå, hvorfor medlemmet mener, der skal reageres. Dette ud
fra modellen - 1) Hvem, 2) Hvad, 3) Hvorfor. Bestyrelsen vil herefter enten give mandat eller afvise hændelsens karakter og beslutte, hvorvidt medlemmet kan gå videre med sagen
til enten afdelingens inspektør eller Team jura i AAB.
Ad punkt 2. Retningslinier for håndtering af mails til bestyrelsen
Bestyrelsen besluttede, at henvendelser til afdelingsbestyrelsen behandles af de bestyrelsesmedlemmer, der har vagten hver 14. dag. Klager fra beboere, som modtages enten
via mail eller skriftligt, sendes videre til behandling hos enten inspektør/Team jura i AAB,
men med kopi til orientering til hele bestyrelsen.
Ad punkt 2. Jul i Emdrup Banke
Bestyrelsen besluttede at afholde “jule-komsammen-arrangement” for beboerne søndag
den 1. december kl. 16.00 foran selskabslokalet.
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Ad punkt 3. Bestyrelsens vagter på afdelingskontoret
Tirsdag den 3. december - Anne-Lise/Birthe
Resten er december holder afdelingskontoret lukket
Tirsdag den 14. januar - Linda/Charlotte
Ad punkt 4. Næste møde
Næste møde holdes tirsdag den 10. december 2019 kl. 17.00.
Ad punkt 5. Eventuelt
Der var intet under eventuelt.
Referatet er godkendt på bestyrelsens møde den 14. januar 2020.
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