
Titanparkens Afdelingsbestyrelse 

AB = Afdelingsbestyrelse 
AB-møde = Afdelingsbestyrelsesmøde 

Referat af AB-møde Titanparken d. 2/11-2022 
 

Tilstede: Formand Erik Jakobsen (EJ) 

 Næstformand Emil Kocsis (EVK) 

 Bestyrelsesmedlemmer: Anna Olsson (AO), 

Feras Al Hasan (FAH), Ronnie Luckow (RL) 

 

Afbud: 

 

Fraværende: 

  

Andreas Garby (AG) 

 

Houssein Shannof (HS) 

 

1 Valg af referent,  
• EJ valgt som referent. 

  

2 Sidste nyt fra Udvalgene::  

  

   A Økonomi udvalg 
• EJ fortalte der var blevet arbejdet på, at alle fik adgang til budget og regnskab. 
• Udvalget skal have 4 møder om året på Årshjulet. De skal ligge i  

Februar/Maj/August/November. Vi vil spørge Flemming Biirsdahl om han vil 

være mentor for udvalget. 
• Der vil forsøgt lavede et budget møde d. 26/11 med Flemming Biirsdahl og 

Mikkel Warming. 
 

   B Organisation bestyrelsens møder 
• Næste Områdemøde er d. 14/11 i Titanparken. Bestyrelsen vil prøve og stille så 

mange som muligt. 

  

   C Legepladsudvalget 
• AO vil forsøge og holde et møde inden jul og igen i starten af det nye år. 

Forslaget forsøges lavede inden forårets regnskabsmøde. 

  

   D Aktivitets/Unge/frivillighedsudvalget 

• RL og FAH vil kontakte de unge og prøve at lave nogle forskellige events i 
fælleshuset. 

• Sommerfesten ligges ind i udvalget. 

• Udvalget skal udarbejde et Årshjul til næste AB-møde. 

  

   E Grønne gårde udvalget 
• AO – der har ikke været afhgoldt møde i udvalget siden sidste AB-møde. 
• Udvalget har fået kr. 50.000,- områdefornyelsen. 
• Udvalget skal udarbejde et Årshjul til næste AB-møde. 

  

   F Nørrebro United projektet 
• FAH – der har ikke været afholdt nogen møder. 

  

   G Fælleshus gruppen 
• EJ – vil forsøge og holde møde inden nytår. 
• Udvalget skal udarbejde et årshjul inden næste AB møde. 

  

   H Klimasikring af Ydre Nørrebro-udvalg 
• EVK – Der har ikke været afholdt noget møde, siden sidste AB møde. 
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   I Driftsudvalg: 
• ROL – EK har ikke meldt tilbage med dato for opstart. 

   
3 Drejebog for bestyrelsesmøderne 

• EVK – vil udsende det i mail form. 

  

4 Indkomne forslag: 
   A Åbent bestyrelse 

• ROL starter op snarest muligt. 
   

   B Årshjul for bestyrelsen 
• Blev vedtaget med 4 ekstra Økonomimøder. 

 

   C Lysfest 27/11 (Konto 119.300 = Kr. 10.000,-) 
• Lysfesten bliver afholdt 

• Lyset på juletræet vil dog kun være tændt fra 16 til 22, pga de høje priser for 
EL. 

• Arbejdsplan udsendes af EJ. 

  

5 Eventuelt 
 
Kommende møder og arrangementer: 
03/11 Kursus ”Ny i bestyrelsen” kl. 17:15-20:30 
14/11 Områdemøde med Organisationsbestyrelsen Kl. 17:00-19:00 
26/11 Økonomi møde Kl. 12:00-15:00 
27/11 Lysfest Kl. 15:00-19:00 
07/12 AB møde Kl. 19:00-21:00 


