
 

Referat af AB-mødet den 8. maj 2014.  

  
 

Deltagere: 

Formand Farid Charade (FC), Næstformand Fadli Kadim (FK), Kasserer J.Olsen 

(JO), Medlem Nakalema Iversen (NI), Medlem Klaus Bruun Pedersen (KBP), Social 

vicevært Helle Goth Ingemann (HGI), Driftschef Michael Rasmussen (MR) samt 

Driftsleder Kim Peder Andersen (KPA).  

 

 

Fraværende med afbud:  

2. Suppleant Erik Jakobsen (EJ). 

 

Fraværende uden afbud: 

1. suppleant Mustafa El Khaiyat (MEK). 

 

Forkortelse:  

Ejendomskontor (EK)  

Afdelingsbestyrelsen (AB)  

Ordstyrer: 

FK 

Referent:  

KLP/NI 

 

 

Dagsordenen for AB-møde torsdag d. 8/5-2014 
                                                                                    

1. Godkendelse af referat fra sidst. 

2. Godkendelse af dagorden. 

3. Info fra aktivitets siden v/Helle   

4. Regnskab v/ Michael   

5. Køkken udskiftnings projektet v/ Michael 

6. Brug af kælderlokaler til aktiviteter v/ Farid 

7. Takt og Tone i AB v/ JO 

8. Indkomne og AB- forslag til generalforsamling 

9. Forretningsorden fortsættes  

10. Punkter til næste møde 

11. Evt. Den midlertidige sti mellem metropol og titanparken v/ Fadli 

 

 

 
 



 

Referat 

 

1. Godkendelse af referat fra sidst. 

Referatet er godkendt 

 

2. Godkendelse af dagorden. 

Dagsorden er godkendt 

 

3. Info fra aktivitets siden v/Helle 

Vi skal have brugt penge. 22.000 kr. af de penge vi har fået bevilget fra HotSpot skal bruges på 

aktiviteter. HotSpot lukker og vil se kvitteringer snarrest. HGI foreslår, at vi køber nogle gode solide 

pavilloner, vi kan bruge til bl.a. sommerfest.    

Derudover vil HGI bruge nogle penge på gavekort, som kan gives ud som tak for hjælpen til folk, 

der lægger en stor indsats i forbindelse med arrangementer. 

   

4. Regnskab v/ Michael   

MR præsenterer årets regnskab. Vi har et overskud på ca. 180.000 kr. Det er positivt. Specielt set i 

lyset af, at vi har haft ekstraordinære udgifter i forbindelse med udskiftning af driftsleder mm.  

AB godkender regnskabet for 2013 efter en grundig gennemgang fra MR. 

 

5. Køkkenudskiftningsprojektet v/ Michael 

Udsættes til næste møde. 

 

6. Brug af kælderlokaler til aktiviteter v/ Farid 

Brug af kælderarealer til ophold frabedes fra driftens side.   

Aktiviteter kan bookes hos Helle i Fælleshuset. 

 

7. Takt og Tone i AB v/ JO 

Takt og Tone bedes overholdt af alle AB medlemmer. Der skal diskuteres på en sober og 

professionel måde i AB. 

 

8. Indkomne og AB- forslag til generalforsamling 

De indkomne forslag vil blive omdelt til beboerne senest en uge inden regnskabsmødet. Det samme 

vil regnskabet. I forbindelse med indkomne forslag, diskuterede AB og driften den bedst tænkelige 

måde at få reetableret nødudgangene fra Fælleshuset, samt andre punkter. 

 

9. Forretningsorden fortsættes  

Punktet udsættes til næste AB møde. 

 

10. Evt. Den midlertidige sti mellem metropol og titanparken v/Fadli 

Stien til Metropol diskuteredes på mødet. På et tidligere afholdt møde mellem Metropol, Fadli samt 

Kim diskuteredes mulighederne for udformningen af en multibane, som Titanparkens beboere også 

vil kunne benytte. 

 

Farid Charade  Fadli Kadim  J.Olsen  Nakalema Iversen  

Formand  Næstformand  Kasserer   Medlem 

  

Klaus Bruun Pedersen Michael Rasmussen Kim Peder Andersen Helle G. Ingemann 

Medlem  Driftschef  Driftsleder  Social Vicevært 


