Referat af afdelingsmøde i Delehusene den 9. maj 2022
Mødet blev afholdt i Kvarterhuset, Roskildevej 63, 1. sal.
20 husstande var mødt (hver husstand har to stemmer).
1. Velkomst og valg af dirigent
Afdelingsbestyrelsen bød velkommen. Andreas Røpke (driftschef i FFB) blev valgt som
dirigent. Dirigenten konstaterede herefter, at mødet var lovligt indkaldt og
beslutningsdygtigt.
2. Valg af stemmeudvalg og referent
Der blev ikke nedsat et stemmeudvalg. Andreas Røpke blev valgt som referent.
3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning
Afdelingsbestyrelsen fortalte om de forskellige aktiviteter, samt om hvordan alle beboere
kan tage initiativ til nye aktiviteter og søge penge til dem. Der er samlet sat 30.000 kr. af i
2022 til forskellige aktiviteter.
Derudover blev der fortalt om de fire udvalg, som man kan melde sig til at deltage i.
udvalgene er:
• Grønt og ude
• Spil og sport
• Kultur- og deleaften
• Indretning
Beretningen blev herefter enstemmigt godkendt.
4. Nyt fra driften
Andreas Røpke præsenterede FFB’s lokale servicecenter, som betjener ni afdelinger.
Blandt andet blev der fortalt om:
• Der er netop ansat en ny serviceleder, som får ansvaret for den daglige drift og
beboerbetjeningen.
• Der er behov for en mere systematisk årlig gennemgang vinduer og døre samt af
ventilationsanlæg.
• Der kommer snarest en samlet udvendig vinduespudsning.
• Der skal mere fokus på biodiversitet og mindre på græsslåning.
• Servicecentret ligger på Betty Nansens Allé 57, st. tv., men flytter i løbet af
sommeren til midlertidige rammer på Borgmester Fischers Vej frem til der kommer
et nybygget servicecenter i løbet af 2023.
5. Orientering om det boligsociale arbejde
Julius Struve (boligsocial koordinator) fortalte om den boligsociale indsats, og om
proceduren for genudlejning. Julius er fast tilknyttet både Delehusene og den boligsociale
helhedsplan i Søndermarkskvarteret.

6. Behandling af indkomne forslag
Er var ingen indkomne forslag.
7. Valg af afdelingsbestyrelse
Valgt blev Jone Gaastad Granat, Matilde Hagedorn-Rasmussen, Sofie Hedetoft, Elias
Eland Jensen, Tone Baagøe Jensen, Caroline Leth Nielsen, Julius Sandø-Pedersen,
Mohamad Akmad Abo Shanab og Sohaib Tari.
8. Eventuelt
Der kommer info i Facebookgruppen om besøg fra en antropologistuderende.

Andreas Røpke, den 10. maj 2022

