
	 	 	 	 	 Afdelingbestyrelsen - afdeling 34


Referat fra møde i afdelingsbestyrelsen tirsdag den 22. oktober 2019 

Deltagere:	 Bestyrelsesmedlem Anne-Lise Kogut

	 	 Bestyrelsesmedlem Mona Christensen

	 	 Bestyrelsesmedlem Birthe Iwasiow (referent)


Afbud:		 Formanden, Linda Firlings

	 	 Bestyrelsesmedlem Charlotte Andersen


Ad punkt 1. Skæve boliger - evaluering 

Indledningsvis bemærkes, at der ikke udarbejdes referat fra bestyrelsens møde den 8. oktober 
2019, da mødet alene handlede om en strategi for at gå imod Københavns Kommunes planer om 
opførelse af skæve boliger.


Evaluering: Bestyrelsen har bedt beboerne om at være aktive i debatten via opslag på beboernes 
FB gruppe og på hjemmesiden. Bestyrelsen har skrevet høringssvar til Københavns Kommune 
med kopi til beboerne via FB og på hjemmesiden. Bestyrelsen har ligeledes opfordret beboerne til 
at være aktive i Bispebjerg Lokaludvalgs paneldebat. Vores naboforeninger er orienteret og politi-
kere - både her og i Gentofte Kommune - er blevet kontaktet. Der har været underskriftsindsam-
ling blandt beboerne og medier kontaktet: Live medie - TV2 Lorry den 22. oktober. De skrevne - 
Berlingske samme dag og Østerbro Avis den 23. oktober. 


Der har været besøg af folketingspolitiker og tidligere medlem af Borgerrepræsentationen, Lars 
Aslan Rasmussen (A) den 21. oktober, som besigtigede både området ved Strødamvej og Emd-
rupvej/Bolandsvej. Afdelingerne 32, 34 og 36 deltog med bestyrelsesmedlemmer. Lars Aslan 
Rasmussen tilbød at tage kontakt til medlem af Borgerrepræsentationen, Andreas Kei (A) samt 
boligministeren. Anbefalede afdelingerne om at søge foretræde for Københavns Kommunes Øko-
nomi- og Socialudvalg. Lars Aslan Rasmussen hæftede sig ved, at det almennyttige boligbyggeri 
udgør 44 pct. for nuværende i skoledistriktet. Grænsen for almennyttigt boligbyggeri er på 25 pct., 
hvorfor det undrede ham, at der skulle opføres mere bebyggelse i området. Det fremgik under be-
søget, at Lundehusskolen ikke var orienteret om containerboligerne. Ligeledes blev det anført, at 
skolen er under administration grundet lavt karakterniveau af den sammensatte elevmasse fra 
skoledistriktet. Dette underbygger yderligere, at distriktet ikke tåler flere ressourcesvage beboere.


Det videre forløb koordineres med de omkringliggende afdelinger.


Ad punkt 2. Minihelhedsplan 

Bestyrelsen fik på mødet med COWI og Andreas Woldbye (AAB) den 19. september at vide, at der 
ikke eksisterer en minihelhedsplan for afdelingen, da der først skal være enighed herom i bestyrel-
sen.


Bestyrelsen bør have fokus på en minihelhedsplan, hvorfor bestyrelsen besluttede, at udpege 
Anne-Lise Kogut som tovholder på kontakten til Andreas Woldbye i AAB. Samtidig rykker Anne-
Lise for nyhedsbrev til beboerne fra COWI.
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Ad punkt 3. Digital opmåling i uge 47 

Bestyrelsen har modtaget mail fra projekt digital opmåling, AAB, den 11.10 om, at man går i gang 
med den digitale opmåling af afdelingen (som omtalt og økonomisk besluttet på afdelingsmødet i 
maj) i uge 47. Projekt digital opmåling beder bestyrelsen om at udpege en kontaktperson blandt 
bestyrelsens medlemmer og melde tilbage herom for evt. dialogmøde med projekt digital opmå-
ling og - formentlig - Mads.


Bestyrelsen besluttede, at pege på Birthe Iwasiow som kontaktperson.


Ad punkt 4. Møde med HOFOR 

Mads har inviteret bestyrelsen til at holde møde med HOFOR, så bestyrelsen kan få indsigt i For-
synOmeter og de betydelige besparelser, varmeordningen potentielt kan indbringe for afdelingen.


Bestyrelsen besluttede at vende tilbage til Mads og bede ham komme med forslag til datoer.


Ad punkt 5. Gentagelse af aftalte vagter 

Charlotte/Birthe den 5. november

Linda/Mona den 19. november

Anne-Lise/Birthe den 3. december

Resten af december holder afdelingskontoret lukket


Ad punkt 6. Fastsættelse af næste møde 

Næste møde er fastsat til tirsdag den 5. november kl. 19.00. Bestyrelsen behandler udelukkende 
en evaluering af de skæve boliger og det foreslåede kommunikationsudvalg på mødet.


Ad punkt 7. Eventuelt 

Ingen bemærkninger.
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