Fællesrepræsentationen af boligorganisationer i Herlev

Til stede:







Herlev Boligselskab: Erik Nielsen, Frank Lind, Kurt Gjerstof, Flemming Nielsen, Ole Beck,
Kirsten Persson, Kaj Boesen
3B: Susanne Helmark, Susanne Andersen, Thomas Jacobsen, Arne Halle Nielsen, Birgit
Thomsen hører til 3B.
Herlev almennyttige Boligselskab: Inge Terp, Henning Pedersen, Lars-Jørgen Pedersen,
Carsten Werner-Madsen
AKB Herlev: Bodil Berardino
SAB – Herlevhuse: Rene Petersen

DAGSORDEN
1

Valg af dirigent
Kurt Rytter blev foreslået og valgt

2

Valg til stemmeudvalg
Valget blev udskudt til et eventuelt kampvalg

3

Valg af referent
Kurt Rytter blev foreslået og valgt.

4

Aflæggelse af bestyrelsens beretning
Foreningens formand Erik Nielsen aflagde beretning for perioden siden
sidste årsmøde i 2014.
Han fremhævede blandt andet:
Bestyrelsens sammensætning og samarbejdet med suppleanterne. Han
opfordrede til at forsamlingen sammensætter en bestyrelse med så bred
en vifte af boligorganisationer som muligt.
De årlige møder i foreningen.
De årlige møder med Borgmesteren + centrale embedsmænd
Hjemfaldsaftalen foråret 2015
Rotteproblemerne i kommunen
Nedrivningen af Nørrevang
Lukning af Hørkær i det nye boligområde ved Glødelampen
Erstatningssagen mod Nordea vedr. udgifter til køb af grund ved
Glødelampen

Kommunale udvalg med beboerdemokratirepræsentation.
Vi deltager ikke i Herlev Festuge
Byggeriet på posthusgrunden
Arrangementerne i Folketinget som laves i samarbejde med
fællesrepræsentationen i Rødovre samt møde om syrienskrigere i de
almene boligområder
Dialog med Herlevbladet. Opfordring til at kontakte avisen med ”den
gode historie”.
Samarbejdet med kommunen om A-teamet (aktivitetsteamet)
Letbanen med 4 stationer i Herlev
Udbygningen af Herlev Hospital – er i gang med etablering af
parkeringshus
BIG (DISA-grunden) åbner i oktober måned. Bekymrig for de trafikale
problemer, som følge af den øgede trafikbelastning på Stationsalleen
Styringsdialogsamtalerne med kommunen
Individuelle kollektive moderniseringer – kommunen er åben for at
diskutere en bred vifte af muligheder. Kontakt kommunen herom
Kildesortering
Planlægning af næste års møde i Folketinget
Liberalisering af fællesantenneaftalerne
29. oktober er der fællesmøde mellem de almene boligorganisationer og
kommunen – sæt x i kalenderen
Årets frivillighedsdag bliver den 5. december
Opfodring at komme med forslag til fællesmøder i FR-Herlev
En afsluttende tak til resten af bestyrelsen
Henning Pedersen (HAB) spurgte om alle boligorganisationer i Herlev har
tilsluttet sig hjemfaldsaftalen. Dette blev bekræftet.
Kirsten Persson (HB) roste medarbejdere i Krisetelefonen (samarbejdet
mellem Herlev og Ballerup kommuner)
Beretningen godkendt

5

Godkendelse af FR`s regnskab for 2014
Ole Beck fremlage årsregnskab 2014/15 der udviser et overskud på 3.483,40 kr.
Kassebeholdningen er herefter 17.746,16 kr.
Forsamlingen godkendte årsregnskabet.
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Godkendelse af FR`s budget for 2016
Ole Bech fremlagde et budget med aktiviteter på samme niveau som
indeværende budget (hovedposter: Ny hjemmeside, et foredrag + sædvanlige.
Budgettet er uden kontingentforhøjelse. Budgettet for 2015/16 blev godkendt af
forsamlingen
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Behandling af eventuelt indkomne forslag
Intet til behandling

8

Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og af 2 suppleanter
Den nuværende bestyrelse er:
Erik B Nielsen (formand)
Susanne Helmark (næstformand)
Ole Bech (kasserer)
Inge Terp (bestmedlem)
Susanne Andersen (bestmedlem)
Lars-Jørgen Pedersen (bestmedlem)
Bodil Berardino (bestmedlem)

Følgende 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg:
Susanne Helmark
Ole Bech
Bodil Berardino
Forsamlingen valgte følgende:
Genvalg til alle for 2 år
Suppleringsvalg
Susanne Andersen meddelte, at hun ønsker at udtræde af bestyrelsen. Rene
Petersen blev valgt for 1 år.
Bestyrelsen har herefter følgende sammensætning:
Erik B Nielsen
Susanne Helmark
Ole Bech
Inge Terp
Rene Petersen
Lars-Jørgen Pedersen
Bodil Berardino
Valg af 2 suppleanter:
Frank Lind (HB) og Thomas Jacobsen (3B) blev valgt som henholdsvis 1.og 2.
suppleant.
9

Valg intern revisor
Flemming Nielsen (HB) blev foreslået og valgt

10 Evt.
Intet til referat

