FINSENSHAVE
Ordinært møde i afdelingsbestyrelsen d. 03.11. 2021
Boligorganisation: Frederiksberg Forenede Boligselskaber
Boligafdeling: 3109-4 Finsenshave
Tilstede ved mødet:
Formand Helle Samuelsen
Bestyrelsesmedlem Bettina Hansen
Bestyrelsesmedlem Anja Olsen
Bestyrelsessuppleant Majbritt Richardt Andersen
Dagsorden:
●
●

●
●
●
●
●
●
●

Godkendelse af ref.
Helle orienterer /har været rundt og tale med Maks, Susanne og papegøje klubben,
Postkassen - beboerlokalet, info om juletræstænding d. 28. november, Selskabslokale
- Helle har afleveret en blomst til Elsebeth - hentet nøglen og der er en konto
/Susanne
Igangværende projekter - 14 dages plan - måneds orientering
Læskærm ved busstoppestedet hjørnet af Sønderjyllands Alle/Finsensvej
Bettina har været på havetur med Maks
Majbritt kondirummet
Anja/Nyhedsbrev
Efterspørgsel Bankospil - udgår som punkt, da vi ikke er fuldtallig
Eventuelt

Godkendelse af ref. fra 06.10.2021
Godkendt

Helle orienterer:
Som ny formand har Helle Samuelsen haft en snak med Maks om diverse arbejder, husets
tilstand og kommende opgaver:
● Toilettet i gården bliver skiftet, da det lægger vand - meget vand
● Vi skal have et skilt på døren, at der rent faktisk er et toilet, så der ikke bliver tisset i
hjørnet - det lugter fælt
● Der er blevet bestilt juletræ til gården, som tændes d. 28. nov.kl. 17, som beboerne
kan være med til og der vil blive serveret kaffe, gløgg, saftevand og julekager mod et
symbolsk beløb på 20 kr., - tilmelding til Bettina Hansen - det bliver orienteret i
nyhedsbrev til beboerne, samt opslag i opgangene.
● Husets tilstand: Taget er høj prioritet - det er i meget dårlig stand og vi skal have en
konsulent, eventuel en fra KAB ud og se, så vi kan få et bud på pris
● Beboerne kan komme med gode idéer, ris og ros til afdelingsbestyrelsen via
postkassen i beboerlokalet på Finsensvej 143
● Selskabslokalet administreres af afdelingsbestyrelsen og Helle har hentet nøgle hos
Elsebeth og talt med Susanne fra kontoret, at der nu er en konto, hvor lejerne af
selskabslokalet skal indbetale depositum og leje. Samtidig besluttede

afdelingsbestyrelsen at depositum og leje skal hæves, da der forsvinder ting fra
Selskabslokalet, trods nylige investeringer af diverse service. Depositum bliver på
600 kr. lejen 300 kr.

Igangværende projekter - 14 dages plan - måneds orientering
Som noget nyt får afdelingsbestyrelserne orientering fra servicecentret hver 14 dag om
diverse igangværende arbejder og forhold, samt afdelingsbestyrelserne på tværs af
servicecentret med en månedlig orientering. Meget fin kommunikation.

Læskærm ved busstoppestedet
Frederiksberg Kommune sætter en læskærm op ved busstoppestedet på hjørnet af
Sønderjyllands Alle og Finsensvej.

Bettina har været på havetur med Maks
Rigtig mange beboere har været glade for alle de blomstrende tiltag, der har været i gården.
●
●
●

Der er stykke jord i gården, som skal fræses, så der kan blive sået vilde blomster Bettina har fået rigtig mange blomsterfrø
Der er blevet plantet stauder, stokroser og solsikker nede langs hegnet ind til
Frederiksberg Kommunes boliger
Området omkring nyttehaverne er fredet, så vi selv skal stå for at slå græs på det
område

Majbritt - Kondirum
Majbritt har talt med boligsocial medarbejder Nynne Kjøller Stadelund om at søge penge til
vores kondirum, så der kan komme bedre og mere moderne udstyr i kondirummet.
Majbritt har skrevet brev til diverse fonde.
Der er nye opkrævninger på vej med de nye prisstigninger, der blev vedtaget tidligere på året,
dette er der orientering om i nyhedsbrevet

Anja nyhedsbrev
Anja har skrevet nyhedsbrev, som er til at blive sendt rundt til beboerne. Der er mange
emner til nyhedsbrevet, men Anja vil hellere dele dem op over året, så vi ikke bruger for
meget papir.
Eventuelt
Genbrugsrummet er en succes. Men tingene bliver bare smidt ind uden at det sættes pænt.
Tingene skal hænges på bøjle og lægges på hylder. Opfordring om dette skrives i
nyhedsbrevet.

Næste afdelingsbestyrelsesmøde er d. 9. december 2021 kl. 17

På vegne af afdelingsbestyrelsen
Anja Olsen
Bestyrelsesmedlem og referent

