
Dagsorden
til ordinært afdelingsbestyrelsesmøde
for TKB afd. Allégården

Tidspunkt: Mandag den 12. april 2021 kl. 19.00 - 21.00
Sted: Zoom Cloud Meeting (Videomøde)

Mødedeltagere: Per Andersen (Formand)
Bo Quist Besser (Næstformand)
Betina Junget (Kasserer)
René Hoffmann
Mette Omega Christensen
Christina Schnipper
Merete Sørensen

TKB Kundecenter

Afbud sendes til afd.allegaarden@tkb-mail.org

Afbud

Deltog ikke

Kirsten Haugaard
Peter Simonsen

Møde dokumenteres i to dele, første del med driften og anden
del kun med bestyrelsen. Evt. fortroligt materiale eller
personlige oplysninger medtages ikke i digital dokumentation,

Indholdsfortegnelse

1. Valg af ordstyrer
2. Valg referent
3. Godkendelse af dagsorden
4. Godkendelse af sidste referat
5. Nyt fra driften
6. Sager til drøftelse med driften
7. Budgetkontrol (status/opfølgning) (Driftsbudget 2020/2021)
8. Nyt fra afdelingsbestyrelsen
9. Sager til drøftelse/beslutning i afdelingsbestyrelsen
10. Løbende sager til gennemgang/bearbejdelse
11. Udvalg, Følgegrupper, Aktiviteter
12. Beboerhenvendelser
13. Møder/Aktiviteter 2020/2021
14. Eventuelt

1. Valg af ordstyrer
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Indstilling
Det indstilles, at afdelingsbestyrelsen foretager valg af ordstyrer.

Valgt til ordstyrer - Christina Schnipper

2. Valg referent

Indstilling
Det indstilles, at afdelingsbestyrelsen foretager valg af referent.

Valgt til referent - Bo Quist Besser

3. Godkendelse af dagsorden

Indstilling
Det indstilles, at afdelingsbestyrelsen godkender dagsorden.

- Godkendt

4. Godkendelse af sidste referat

Indstilling
Det indstilles, at afdelingsbestyrelsen godkender referat fra sidste møde.

- Godkendt

5. Nyt fra driften

- Se evt. fremsendt bilag
- Torvet, de sidste pullerter, flyttes til næste driftsår
- De sidste træer plantes i denne måned
- Der skal ses på nye dørtelefoner til løbende udskiftninger
- Videoovervågning er sat i gang i samarbejde med nærpoliti
- Rengøring af nedfaldsskakte i kommende budgetår
- Nuværende parkering service aftale er opsagt forud for ny forhandling
- SOS testcenter er ikke aktuelt mere
- Aflukning af opbrudte sikringsskabe
- OP: Synligt skilt på gavle (Gadenavn plus opgang nummer fra til) - Afventer
- Nøglefri adgang / ADK til containerpladsen (Rykkes til 2020/2021)
- Gennemgang af udluftningskanaler i lave blokke på Listedvej efter fejl
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- Altankasser skal bestilles og der indhentes priser
-

6. Sager til drøftelse med driften

- OP: Adgang AMOK, Sikring af branddør og dør to - Intet nyt
- Opfølgning/Status på diverse overdraget og igangværende sager
- Opmærksomhed på afløb og rengøring af riste
- Parkering Tårnbyvej 51 (butikscenter), behandles og forelægges
-

7. Budgetkontrol (status/opfølgning) (Driftsbudget 2020/2021)

Kto Budget Forbrugt i kr Forbrugt i % Budgerest

114 9.262,000 6.868.00 74 2.394.108

115 425.000 1.903.00 447 -1.477.855

116 10.450.000 11.491.00 114 -1.619.557

118 321.000 533.000 166 -212.000

119 1.174.000 215.000 18 959.270

Udgifter i alt (78) (85) 99

Benchmark 1. Juni 2020 -12. April 2021 (10,5/12 mdr.) (61) (67) 95 Rest 43.904

-

Indstilling
Det indstilles, at afdelingsbestyrelsen tager gennemgang til efterretning

- Gennemgang er taget til efterretning

8. Nyt fra afdelingsbestyrelsen

- Opfølgning på uafsluttet sager, opgaver
- Der er indgået en totalaftale på opsætning af 25 stk. kamera incl. serviceaftale med DKTV

Sikring. De øvrige tilbud var ikke indeholdende beregninger for teknik, kabling og øvrige
forhold som kunne afstedkomme uforudsigelige merudgifter

- Ansøgning om ændring af matrikelgrænse på Listedvej blev underskrevet og indsendt til
behandling hos Tårnby kommune
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-

9. Sager til drøftelse/beslutning i afdelingsbestyrelsen

- - Godkendelse af økonomisk bidrag til AMOK på max 15.000 til erstatning efter indbrud -
Godkendt

- - Dele elbil ordning i Allégården - Ser på muligheder
- - Godkendelse af forslag om ladestandere på p-pladsen Tårnbyvej 51
- - Vedligeholdelse af hegn mod Østermarievej (2021/2022)
- - Godkendelse af forslag om hastighedsnedsættende foranstaltninger på vores private veje

(2021/2022)
- - Godkendelse af forslag om inddragelse af de/det tomme rum ved AMOK , så der ikke er

adgang for andre end medlemmer.
- Evt tilbyde lejer et nyt lejemål i nærheden af Tårnbyvej 71 - Godkendt
-

10. Løbende sager til gennemgang/bearbejdelse

-

11. Udvalg, Følgegrupper, Aktiviteter

A. Forretningsudvalget
Udvalget består af Bo Quist Besser, Merete Sørensen, Kirsten Haugaard, Mette Omega
Christensen, Per Andersen

B. Byggeteknisk
Følgegruppen for Kloakker og Fjernvarme - Udvalget indkaldes løbende
Følgegruppen for Fælleshuset (Tårnbyvej 53A) - Udvalget indkaldes løbende

C. Miljø
Servicerammer for De grønne områder, vedligeholdelse og renholdelse af udendørsarealerne.
(Kanttrimning, lugning, trimning af buske og træer, fældning/ny beplantning,
oprydning/renholdelse af områderne generelt).

- Markvandring efterår/forår 2021
-

D. Informationsudvalget
Udvalget består af Bo Quist Besser, René Hoffmann, Peter Simonsen, Beboer medlem(er):
Allan Holm Winther, Lars Høyer Jensen

- YouSee - Genforhandling af aftale inden udgangen af 2022
- DKTV - Genforhandling af aftale inden udgangen af 2024
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- CCTV/Videoovervågning jf. vedtagelse og godkendelse fra myndighederne

E. Klubrådet (Aktivitets -og Fritidsudvalget)
Udvalget består af Bo Quist Besser, Merete Sørensen, Kirsten Haugaard, Betina Junget

- Forsikring til klubberne imod skade,  tyveri og hærværk er ikke en del af afdelingens.

F. Besøg og gennemgang af klubberne (løbende)
Bo Quist Besser, Merete Sørensen, Kirsten Haugaard, Mette Christensen, Betina Junget,
René Hoffmann

- Fritidsklubbernes ordinære pulje 2021/22 - ansøgningsfrist 31. december 2021
- Indkomne ansøgninger behandles inden 1. Marts 2022
- Behandling af indkomne ansøgninger om tilskud 2021/22
- 2021/04/09: Klub gennemgang: Racerbane, Værksted, ALF, AMOK, Spiren, KREA, Billard

G. Børneudvalget
Udvalget består af Merete Sørensen, Mette Omega Christensen, Betina Junget, Beboer
medlem(er):

H. Husordens udvalg
Udvalget består af Mette Omega Christensen, Per Andersen, Bo Quist Besser (Betina Junget)

Følgegrupper

Følgegrupperne består af følgende:

I. Følgegruppen for kloak og fjernvarme
Følgegruppen består af Jytte Dræby (BEBOER), Bo Quist Besser (ORG), René Hoffmann
(AFD), Lars Høyer Jensen (BEBOER)

Der er afholdt følgegruppemøde (videomøde), hvor det blev besluttet, at der skal omdeles
information til beboerne med hensyn til tidsplan for Etape 1 (Kloakker), Etape 2 (Fjernvarme
og varmecentraler) som ledes af Danacon, Etape 3 (2-strengs varmeforsynings system) skal
først ud og prisprøves evt via eksisterende priskatalog hos KAB. Etape 3 vil grundet
COVID-19 blive udsat til det er muligt at foretage arbejder i lejemålene.

- 1. infobrev er udsendt maj 2020

J. Følgegruppen for TKB’s fælleshuset/nyt beboerhus
Følgegruppen består af Kommunalt udpeget Lilly Helsten (KOM)
Allégården - Repræsentanter
Kirsten Haugaard (ORG), Mette Omega Christensen (AFD) - René Hoffmann (AFD)
Thyges Gaard - Repræsentanter
Kim Frandsen (AFD), Anette M. E. Jensen (ORG)
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Kastrupvænge - Repræsentanter
Susanne Bech Uldahl (ORG), Kim Boch (AFD)

Godkendt/Vedtaget til igangværende budgetår

K. Legeplads/legepladsrenovering af de gamle 2021/2022
Styregruppe: Mette Omega Christensen, Betina Junget, Merete Sørensen

L. Cykelstativer/udskiftning af de gamle 2021/2022
Styregruppe: Bo Quist Besser, Merete Sørensen

M. 8 fod udlejnings container til beboere og/eller håndværkere ved Listedparken arealet
(Godkendt 1. Marts 2021)

N. Bestyrelsen omdeler budget/regnskab 2019/2020 (Peter, Rene, Per, Betina)

O.

12. Beboerhenvendelser

-

13. Møder/Aktiviteter 2020/2021

- Gennemgang af Møde/Aktivitetskalender

14. Eventuelt

-

Mødedatoer for afdelingsbestyrelsen

12. April 2021 kl. 19.00 - 21.00 Ordinært afdelingsbestyrelsesmøde (Videomøde)
3. Maj 2021 kl. 19.00 - 21.00 Ordinært afdelingsbestyrelsesmøde (Videomøde)

Status på evt beboermøde jf. retningslinjer
7. Juni 2021 kl. 19.00 - 21.00 Ordinært afdelingsbestyrelsesmøde (Videomøde)

x. Juni 2021  (husstandsomdelt) 4 ugers varsel Beboermøde i Allégården
x. Juli 2021 (skriftlig modtagelse) Sidste frist for forslag til Beboermøde
x. Juli 2021 (husstandsomdelt) 1 uges varsel Beboermøde i Allégården
x. Juli 2021 kl. 18.30 - 22.00 Afdelingsmøde (Beboermøde)

09. August 2021 kl. 19.00 - 21.00 Ordinært afdelingsbestyrelsesmøde (Videomøde)
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6. September 2021 kl. 19.00 - 21.00 Ordinært afdelingsbestyrelsesmøde (Videomøde)
4. Oktober 2021 kl. 19.00 - 21.00 Ordinært afdelingsbestyrelsesmøde (Videomøde)
1. November 2021 kl. 19.00 - 21.00 Ordinært afdelingsbestyrelsesmøde (Videomøde)
6. December  2021 kl. 19.00 - 21.00 Ordinært afdelingsbestyrelsesmøde (Videomøde)

x. Januar 2022  (husstandsomdelt) 4 ugers varsel Beboermøde i Allégården
x. Januar 2022 (skriftlig modtagelse) Sidste frist for forslag til beboermøde
x. Februar 2022 (husstandsomdelt) 1 uges varsel Beboermøde i Allégården
x. Februar 2022 kl. 18.30 - 22.00 Afdelingsmøde (Beboermøde)
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GDPR og optagelse af videokonference (videomøder)

I forbindelse med vores videokonference giver det i under nogle omstændigheder god mening at
optage et møde eller online session. Som møde afholder i denne situation er det vigtigt at gøre dig
bekendt med oplysningspligt i henhold til GDPR-lovgivningen. Læs mere nedenfor.

Vi har til hensigt at optage sessionen i et online møderum. Inden mødet går i gang, er der et par ting,
du vil blive oplyst om, inden vi starter optagelsen.

1. Det oplyses at der optages og at
Dit navn, billede, hvad du deler på deres skærm, vil blive optaget og kunne ses af mødedeltagerne

2. Det oplyses om at mødedeltagerne kan slukke for deres kamera, hvis de ikke vil optages
Deres navn vil dog stadig fremgå på optagelsen

3. Der oplyses hvad optagelsen skal bruges til under mødet
Som udgangspunkt vil mødet blive optaget og gemt i 30 dage, så medlemmer der er forhindret i at
deltage, kan gennemse sessionen.

4. Hvordan vi behandler videooptagelsen og deres personoplysninger.
I henhold til GDPR-lovgivningen

5. Video optagelsen gemmes et sted, som ikke kan tilgås offentligt
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