
Titanparkens Afdelingsbestyrelse 

AB = Afdelingsbestyrelse 
AB-møde = Afdelingsbestyrelsesmøde 

Referat af AB-møde Titanparken d. 5/10-2022 
 

Tilstede: Formand Erik 

 Næstformand Emil 

 Bestyrelsesmedlemmer: Anna, Feras, Ronnie 

 Suppleanter: Andreas og Houssein 

 

1 Valg af referent,  
• Emil valgt som referent. 

  

2 Fordeling af bestyrelsesposter: 
• Det besluttes, at der skal vælges en næstformand i overensstemmelse med 

forretningsordenen 
• Emil stiller op og vælges som næstformand af bestyrelsen. 

  

• Før dagsordenen fortsætter med valg til de forskellige udvalg diskuteres 
kulturen og samarbejdet i afdelingsbestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen vil 
tilstræbe at tale sig til enighed i alle sager. Suppleanters holdning og input 

vægtes lige så højt som bestyrelsesmedlemmernes. Kan der i yderste 
nødstilfælde ikke opnås enighed blandt alle i bestyrelsen foretages der 

afstemning jf. Forretningsordenen og Loven om Almene Boliger om stemmeret i 
bestyrelsen. 

• Bestyrelsen skal etableres før driften begynder at deltage i AB-møder. Derfor 
kan der gå op til flere AB-møder før driften indkaldes.  

  

• Bestyrelsen ønsker drejebog for bestyrelsesmøder  

o Hver første onsdag klokken 19 
o Stræber efter to timer medmindre det er kritisk. Ellers så stræber man 

efter kun at diskutere det ene kritiske punkt.  
o Vand serveres 
o Emil udpeges til at skrive drejebogen og komme med et oplæg til 

kommentering 
• Evt. forretningsordener for de enkelte grupper 

  

  

   A Økonomi udvalg (min. 2) 
• Formand og næstformand fronter gruppen, Ronni og Feras med som 

observatører 

• Mål at opsætte budgetmøde ml. AB og drift en i kvartalet, på længere sigt at 
gruppens frontpersoner giver månedlig orientering til hele AB om 

budgettilstand. 

  

   B Organisation bestyrelsens møder (min. 1) 
• Formanden orienterer AB om mødedatoer 

• Bestyrelsen melder ind gang for gang hvem der deltager  

  

   C Legepladsudvalget (min. 1) 
• Anna vælges til legepladsudvalget  
• Andreas vælges til legepladsudvalget 
• Vigtigt at arbejdet kommer i gang hurtigt, således at der kan være et forslag til 

vedtagelse ved afdelingsmødet i forår 2023, så pengene ikke forsvinder/ryger 
til henlæggelser 

• Vigtigt at der koordineres med børnebestyrelsens arbejde 

  



Titanparkens Afdelingsbestyrelse 

AB = Afdelingsbestyrelse 
AB-møde = Afdelingsbestyrelsesmøde 

   D Aktivitets/frivilligheds gruppen (min. 1) 
• Skifter navn til Aktivitets/UNGE/frivillighedsudvalg for at repræsentere den del 

af Titanparkens beboere 
• Samarbejde med Kingos kirke/Røde Kors mv. er også stadig prioriteret, som en 

del af udvalgets arbejde 
• Feras, Hussain, Ronni vælges til gruppen 

  

   E Grønne gårde/Grønne vægge (min 1) 
• Anna vælges til gruppen 
• Budgettet for grønne gårde besluttes i samarbejde med bestyrelsen og driften 

ifbm. de normale budget lægges i koordinering med AB og driften. 
• Beboere inviteres til at komme med idéer til grønne formål. 

  

   F Nørrebro United projektet (min. 1) 
• Feras vælges til gruppen  

  

   G Fælleshus gruppen (min. 1) 
• Hussain, Ronni, Erik, Feras, Andreas vælges til gruppen 

  

   H Klimasikring af Ydre Nørrebro-udvalg (min. 1) - spontant tilføjet punkt 
• Emil og Hussain vælges til udvalg. 

 
   I Driftsudvalg (min 2) – mødes med EK hver anden mandag kl. 6:30 og melder 

tilbage til AB. Der kan ikke besluttes på Driftsmøderne. 
• Erik og Ronnie vælges til udvalget 

   

3 Forretningsorden for bestyrelsesmøderne 
• Blev ikke nået - der refereres til pkt. 2 
• Forretningsordenen genbesøges af AB mhp. At sikre, at den er up to date 

  

4 Indkomne forslag: 
   A Afviklingen af afdelingsmødet d. 26/10 

• Erik udsender opgaveliste, som bestyrelsen kan melde sig på, resten 

koordineres på mail 

  

  

   B Åbent bestyrelse 
• Blev ikke nået 

  

5 Eventuelt 
• Blev ikke nået 

  

6 Næste bestyrelsesmøde (Forslag 12/10 kl. 17:00) 
• Se pkt. 4A 

 
 
Kommende møder og arrangementer: 
06/10 Drøftelse af afdelingsmøde Titanparken del 2 kl. 17:00-18:00 
26/10 afdelingsmøde Titanparken del 2 Kl. 17:00-21:30 
02/11 AB møde Kl. 19:00-21:00 
27/11 Lysfest Kl. 15:00-19:00 
07/12 AB møde Kl. 19:00-21:00 


