Boligselskabet AKB, Taastrup, Møde den 5. maj 2021, Udsendt den 11. maj 2021

REFERAT
Bestyrelsesmøde # 5/maj 2021
Onsdag den 5. maj 2021, kl. 15:30– 20:00
Afbud sendes til ek-taastrupgaard@kab-bolig.dk
Husk: gyldig coronatest til Formandsmødet.
Tilstede: Yusuf Aydin, Mustafa Tayibi, Conny Berling, Esther Jönsson, Kristine Hansen,
Conny Thestrup – deltog fra ABs lokale.
Allan Thønning og Oguzcan Yüksel.
Adm.: Kundechef Claus Bjørton, EL Michael Riis Nyrand, BL Katrine Winther, SC Janne
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1. Godkendelse af dagsorden #5/maj 2021
Godkendelse af dagsorden #5/maj 2021
Indstilling
Det indstilles, at Afdelingsbestyrelsen godkender dagsorden #5/maj 2021 + tillæg
Beslutning
Afdelingsbestyrelsen godkendte dagsorden #5/maj 2021 + tillæg
2. Godkendelse af referat # 4/april 2021
Godkendelse af referat #4/april 2021
Indstilling
Det indstilles, at Afdelingsbestyrelsen godkender referat #4/april 2021
Beslutning
Afdelingsbestyrelsen godkendte referat #4/april 2021
3. Fremtidens Taastrupgaard
Der blev afholdt styregruppemøde i Fremtidens Taastrupgaard over teams d. 21. april 2021
med en stor og betydelig dagsorden.
Bestyrelsen orienterer herfra, med forslag og holdninger til de mange punkter der blev præsenteret på mødet.
Samtidig vil planerne for bestyrelsesseminar vedr. Fremtidens Taastrupgaard blive forelagt
til beslutning.
Næste styrergruppemøde afholdes som almindeligt møde d. 27. maj kl. 15.30 i Salen, Taastrupgaard.
Indstilling
Det indstilles, at Afdelingsbestyrelsen diskuterer meninger og holdninger og eventuelt træffe
beslutninger.
Beslutning
Allan T har udsendt en dagsorden vedrørende seminaret fra den 4. juni – 6. juni 2021. Her er
hovedoplægget Fremtidens Taastrupgaard. Det er vigtigt for Afdelingsbestyrelsen, at især
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alle er klædt godt på til det kommende ekstraordinære afdelingsmøde, hvor hovedtemaet på
mødet er prøverenoveringen af blok 85.
Dea har fremsendt et revideret forslag til Bestyrelsens seminar, som bestyrelsen ikke kan godkende. Bestyrelsen tager en snak med Dea omkring planlægningen indenfor den kommende
uge. Kundechef Claus Bjørton pointerede vigtigheden af, at det kommende seminar er Bestyrelsens seminar og ikke KABs.
Der står – ifølge Kundechef Claus Bjørton, ca. 9000 på ventelisten til en bolig i TG, men ingen
af dem på ventelisten lever op til de kriterier, som man skal have for at få en lejlighed i Taastrupgaard.
Vi har, ved udgangen af maj måned, ca. 90 tomme boliger som i første omgang skal bruges til
interne genhusninger. Tomgangshuslejen bliver finansieret af Byggesagen, men skal alligevel
forsøges at holdes på et minimum.
Beboerafstemning vedr. Helhedsplanen udskydes til efter sommerferien på grund af forsamlingsrestriktionerne, der ikke tillader mere end 50 personer at samles indtil 1. august 2021.
Efter 1. august, er der ikke på nuværende, planer om flere forsamlingsrestriktioner.
4. Løbende sager
Intet under dette punkt.
5. Nyt fra Ejendomslederen
Nyt om Beboerklager og beboersager – gentages på hvert bestyrelsesmøde.
Her bliver beboerklager og beboersager behandlet. Behandlingen af klagerne og sagerne bliver ikke referatført på grund af at alle klager og sager er fortrolige.
Indstilling
Det indstilles, at Afdelingsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning
Beslutning
Afdelingsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning
05.01. - Lukning af Ejendomskontoret og Beboerhuset
Bestyrelsen har i samarbejde med Ejendomslederen besluttet, at EK og Beboerhuset fortsat er
lukket, indtil der er større klarhed omkring smittestigning ved Covid-19. Dette fortsætter indtil videre til bestyrelsesmødet den 5. maj 2021.
EL anbefaler dags dato, at vi fortsætter nedlukningen af Ejendomskontoret pga. de høje smittetal på Vestegnen. Der vil stadig være mulighed for personlige samtaler på EK og kontakt
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via mail, beboer-app og telefonsamtaler. Beboerhuset og Cafeen åbner først når forsamlingsforbuddet giver mulighed for dette.
Al personale bliver testet én gang om ugen.
Indstilling
Det indstilles, at Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning
Beslutning
Afdelingsbestyrelsen besluttede, at vi fortsætter som hidtil en måned mere. Til mødet den
2. juni, skal vi se på om EK skal have begrænset åbent.
Pr. 11. juni åbnes der op for større forsamlinger - op til 100 personer, og der arbejdes med, at
tilpasse Beboerhuset til max 100 personer i stedet for på nuværende 150 personer. Så det vil
være muligt at åbne Beboerhuset efter d. 11. juni 2021.
05.02. - Økonomi
Økonomien er overordnet god, og der er styr på udgifterne kontra 2021-budgettet. Der har
været store planlagte udgifter i foråret, og derfor er det procentuelle forbrug større end 32%,
som er budgetårets fremdrift. Dette vil udjævne sig over sommeren, hvor udgifterne vil være
lavere end fremdriften.
Der vil være en kort gennemgang af konto 119.
Indstilling
Det indstilles, at Afdelingsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning
Beslutning
Afdelingsbestyrelsen tog orienteringen og gennemgangen til efterretning
05.03. - Brandsagen i kælder 177-179
Søndag d. 18. april 2021 havde vi en ildløs i kælderen under opgang 177 og 179. Det medførte
kraftige brand- og røg/sod-skader i alle depotrummene og effekterne, som blev opbevaret
deri. EK har håndteret sagen med beboerne, taksator, håndværker m.m., meget professionelt
og på nuværende er rengøringen af depotrummene og kælderen stort set færdigt. Der er stadig et stort koordineringsarbejde af håndværker m.m. og vores bedste bud er, at arbejdet er
færdigt med udgangen af juli måned. Vi vil løbende holde bestyrelsen orienteret om fremdriften af sagen.
Indstilling
Det indstilles, at Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning
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Beslutning
Afdelingsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. De største udfordringer er faktisk at få
de beboere, som har et depot i den brændte kælder, at få dem til at engagerer sig i tømning af
deres eget depotrum. Der arbejdes intensivt på sagen.
05.04. - Parkeringsprojekt Taastrupgårdsvej - Nordside
Licitation er afholdt og buddene lød på 2 mio. kr., 2.5 mio. kr. og 3 mio. kr. Alle priser er plus
moms. Desværre var laveste bud ikke konditionsmæssigt i orden pga. en detalje. I samråd
med formanden aflyste vi licitationen, da jeg ikke mente, vi skal give 650.000 kr. for det
samme arbejde pga. en lille teknisk fejl. Vi afventer 40 arbejdsdage, og så udbyder vi igen til
opstart 1. august 2021. Her kan vi nok forvente en lille prisstigning fra de 2 mio. kr., men stadig billigere end 2.5 mio. kr. Alle priser excl. moms
Min forventning er, at med en ny licitation i juli måned 2021, holder vi os under de samlede
budgetter på 3.5. mio. kr. inkl. moms
Indstilling
Det indstilles, at afdelingsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning
Beslutning
Afdelingsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning
05.05. – Ny belægning på Byens Torv
Der er ved at blive lagt ny belægning på Byens Torv. Det har vist sig, at granit ikke er egnet
til lastvognskørsel. Derfor er kørebelægning udvidet med coloc-sten i det omfang, hvor de
tunge lastvogne vender på pladsen.
Indstilling
Det indstilles, at Afdelingsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning
Beslutning
Afdelingsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning
05.06. - Klublokaler og Sociale kvadratmeter
Præsentation af arbejdet, på vores dejlige store skærm, med de Sociale Kvadratmeter, som er
færdigt sammen med en oversigt af depotrum og deres ejer og placering.
Disse dokumenter giver os et overblik over kælder, depotrum og de mange Klublokaler, som
vi ikke har haft de sidste 10 år.
Indstilling
Det indstilles, at Afdelingsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning
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Beslutning
Afdelingsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning og roste de involverede personer for
det store og omfangsrige arbejde, de har udført i forbindelse med plantegningerne og lokaler
over Havekvarteret, Bykvarteret og skovkvarteret! AB sponsorere en frokost til de involverede parter.
05.07. - Markvandring i Det Grønne Hjørne
Driftens arbejde og eksterne firmaer er færdig den 25. april 2021, og nu overlader vi Det
Grønne Hjørne til fritidsjobberne, Havefolket og andre interessenter.
Rigtig god sommer!
Indstilling
Det indstilles, at Afdelingsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning
Beslutning
Afdelingsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. AB fornemmer en rigtig god stemning
og et højere engagement nede i det Grønne Hjørne. AB roste Driften for deres store arbejde i
området.
05.08. - Fældning af træer
Der er væltet nogle træer i det vestlige områder ved DSB-stien d. 21. april 2021, og vi har i
hast fået fjernet dem. Vi går derefter i gang med at fælde 15-20 træer, som alle har overhængende farer for at vælte ud over stien, når det blæser kraftigt. Træerne bliver omdannet til flis
i området, og flis bliver brugt som bunddække, hvor træerne har stået. Dette arbejde bliver
konteret som konto 115 arbejder.
Indstilling
Det indstilles, at Afdelingsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning
Beslutning
Afdelingsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
05.09 - Skilte til området
I forbindelse med flytning af Jobcenteret og Lån og Leg m.m. har vi bestilt nye skilte til området, da det også længe har trængt til en revision. Skiltene er opsat i perioden fra 20. april til 5.
maj 2021.
Indstilling
Det indstilles, at Afdelingsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning
Beslutning
Afdelingsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning
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6. Det Boligsociale Team
06.01. - Boligsocialt seminar
Grundet muligt bestyrelsesseminar juni 2021, afholdes det boligsociale seminar 24-26 september 2021. Fokus vil, udover at have det hyggeligt sammen, være på resultaterne af de første 8
måneder i Helhedsplanen, resultater, erfaringer og arbejdet videre frem. Eventuelle input til
indhold løftes på afdelingsbestyrelsesmødet i juli.
Indstilling
Det indstilles, at Afdelingsbestyrelsen tager dato og foreløbigt forslag til indhold til efterretning.
Beslutning
Afdelingsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Seminardatoen den 24. til den 26. september 2021 blev godkendt af bestyrelsen, og på junimødet skal det vurderes, hvem der skal
deltage på det Boligsociale seminar.
06.02. - Sociale kvadratmeter
Orientering om fremdrift i arbejdet med registrering, markvandringer og udarbejdelse af profil. Bodil er blevet tovholder på fremdriften. Hendes far, forhenværende revisor i KPMG er
inddraget som frivillig i arbejdet med at udarbejde en samlet plan og profil. Eksempel på registrering vedhæftet som bilag.
Indstilling
Det indstilles, at Afdelingsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning
Beslutning
Afdelingsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
06.03. - Kysset
Gitte Juul starter op i Kysset til maj. Hendes plan er at begynde med at bygge en pavillon ind
mod Taastruphave og DSB-grunden og beklæde den med Mycelium. Både for at involvere
flere i det grønne område og for at finde ud af, om vi kan udvikle flere lokale produkter i området.
SUPERFLEX starter forundersøgelser til deres kunstprojekt op i løber af juni. I den forbindelse skal der arbejdes på en fortælling om værket og Taastrupgaard. Den boligsociale styregruppe og kunstgruppen er involveret i fortællingen for nuværende. AB orienteres løbende.
Indstilling
Det indstilles, at Afdelingsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning
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Beslutning
Afdelingsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Gitte Juul har allerede nogle ideer til
områder. Alle er velkommen til at deltage i oplægget den 16. maj. Kl. 13:00.
06.04. - Naboskabsspisninger
Vi har modtaget 50.000, - kr. fra BLs ensomhedspulje til madkurser, fællesspisninger og tehaver. Kvinderne fra Kulturel Hyggecafé og Morgencaféen er med til at organisere og afholdelse. De første Corona-venlige online madkurser afholdes i maj. Overskuddet fra projektet
går til at skabe et stærkere fundament for foreningen, så de kan fortsætte med at arrangere
fællesskabsaktiviteter i området – og selv komme på en sommerhus-tur.
Indstilling
Det indstilles, at Afdelingsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning
Beslutning
Afdelingsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. BST sender datoer ud, så alle som har
lyst, kan deltage.
06.05. - Udecafé ved Beboerhuset
Da der nu er åbnet op for at forsamles flere udenfor, foreslås det, at der etableres et hyggeligt
caféområde udenfor Beboerhuset, hvor der kan afholdes morgen/formiddagscafé for beboerne i løbet af sommeren. Formiddagscaféen skal erstatte morgencaféen så længe det ikke er
forsvarligt at samles indenfor og så længe der kræves Corona-pas. Diverse madvarer indkøbes (og leveres) stykvis og Caféen drives af frivillige.
Indstilling
Det indstilles, at Afdelingsbestyrelsen træffer beslutning om, hvorvidt der skal etableres udecaféområde, og hvorvidt vi skal forsøge at lave udendørs formiddagscafé i sommerperioden.
Beslutning
Conny B og Esther er interesseret, hvis de får hjælp fra andre beboere. AB ønsker et tilbud fra
EL på to markiser til at sidde på gavlen ud mod Byens torv. Desuden skal der hentes priser
på flytbare varmeblæsere.
06.06. - Bus til Sommercamp i Vikingelandsbyen, Albertslund, for børn i TG
Fritid og Kultur har henvendt sig specifikt til Taastrupgaard med et tilbud, om en gratis Sommercamp for 20-25 børn mandag-fredag i uge 27. Børn i alderen 8-15 år har mulighed for at
komme afsted til Vikingelandsbyen i Albertslund hver dag i ugen fra 9:00 - 13:30 og deltage i
aktiviteter som madlavning, smedning, pasning af dyr, træfældning, tekstilarbejde og vikingelege. Om fredagen inviteres alle forældre til spisning sammen med børnene. Vikingelandsbyen står for al forplejning, dog skal familierne selv sørge for transport, hvilket vi
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forudser bliver en udfordring for mange. Leje af bus med chauffør til kørsel af børnene hver
dag koster samlet omkring 10.000, - kr. med Alba Turist.
Indstilling
Det indstilles, at Afdelingsbestyrelsen sponserer bustransport, så børnene kan deltage i tilbuddet.
Beslutning
Afdelingsbestyrelsen besluttede, at sponsorere en bus til Gårdens børn til 10.000, - kr.
07.07. - Bæredygtighedsfestival i TG?
Høje-Tåstrup kommune afholder bæredygtighedsfestival 17. september. Vi er blevet forespurgt, om vi evt. vil indstille TG som sted for festivalen. Den afholdes sandsynligvis på Taastrup Hovedgade, men det kunne være en mulighed at afholde festivalen i Taastrupgaard, da
vi også laver andre aktiviteter i uge 37, der spiller op ad temaet (ParkingDay og Baghus i Det
Grønne Hjørne).
Indstilling
Det indstilles, at Afdelingsbestyrelsen beslutter, om vi skal indstille TG som muligt sted for
afholdelse af bæredygtighedsfestival.
Beslutning
Afdelingsbestyrelsen besluttede, at hvis Høje Taastrup Kommune havde brug for en plan B
til afholdelse af Bæredygtighedsfestivalen, må den godt blive afholdt i TG.
07.08. - PARK(ing)Day med unge på parkeringspladsen
Park(ing)Day er en international begivenhed, som holdes hvert år den 17. september.
Parkeringspladser i byer over hele verden forvandles til små grønne oaser og aktive byrum.
Sammen med lommepengejobberne vil vi gerne bruge parkeringsområdet ved Genbrugspladsen den 17. september 2021 og også lidt af den 18. september for at omdanne pladsen til
en park med aktiviteter for og med unge. Fokus skal være på et grønnere, mere aktivt miljø
og hvad de unge i Taastrupgaard ønsker for de kommende udemiljøer i TG. De unge er værter og forhåbentlig kommer der nogen forbi udefra for at se det også.
Indstilling
Det indstilles, at afdelingsbestyrelsen tager beslutning om, hvorvidt vi kan bruge parkeringsarealet mellem genbrugspladsen og den tidligere varmecentral.
Beslutning
Afdelingsbestyrelsen besluttede, at parkeringspladsen mellem Genbrugen og Varmecentralen
må benyttes til Park(ing)Day den 16., 17. og 18. september 2021.
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7. Afdelingsbestyrelsens punkter
07.01. - Orientering om seminarets indhold v/Allan Thønning
Orienteringen sker mundtligt under mødet
Indstilling
Det indstilles, at Afdelingsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning
Beslutning
Orienteringen afventer afklaring omkring deltager interne og externe, samt bestilling af kursusophold.
07.02. – Administrationsbidrag til KAB
Orienteringen sker mundtligt på mødet
Indstilling
Det indstilles, at Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning
Beslutning
Afdelingsbestyrelsen ønsker at kikke grundigt på Taastrupgaards udgifter til administration,
da der er tvivl om, om det er nødvendigt at have en stor administrationsaftale. Dette vil bestyrelsen arbejde videre på de kommende måneder.
07.03. - Affaldsproblemer – igen.
Som I nok har bemærket, har vi fortsat store affaldsproblemer. Nogen beboere stiller store affaldssække ved siden af nedgravningscontainerne fremfor at smide det i containeren enten på
grund af dovenskab eller fordi affaldet ikke kan være i indkastet. Dette skyldes formentlig, at
der anvendes for store sække til affald og at disse er fyldte til renden. Når sækkene ikke kan
være i åbningen på containeren, stilles de på jorden ved siden af containeren. Hen over weekenden spredes affaldet fra poserne af fugle og andre skadedyr, hvilket tiltrækker endnu flere
fugle og skadedyr.
Affaldsproblemerne er særligt markante i weekenderne – Lige efter servicemedarbejderne er
gået hjem om fredagen begynder de. Selvom vi har 5-7 lommepengejobbere til at samle affald
2-3 timer om søndagen, er det slet ikke tilstrækkeligt. EK, DC og AB bliver nødt til at intensivere og styrke samarbejdet endnu mere, så vi kan komme dette ulækre problem til livs. Beboerne udtrykker stor utilfreds, både mundtlig til medlemmer af Afdelingsbestyrelsen, men
også på de sociale medier.
Beboerne opfordres fortsat til at rapportere henkast af affald med informationer som; placering, dato, tidspunkt, personbeskrivelse (fx tøj) og andre informationer som kan hjælpe med
identifikation af personen.
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For at bekæmpe affaldsproblemerne, foreslår jeg en række tiltag som kan iværksættes og implementeres.
1. Opsætning af formular på hjemmesiden, hvor der er mulighed for at indtaste oplysninger
som nævnt ovenfor samt vedhæftning af billeder af affaldet, så vores Hostingsselskab
har mulighed for at fremsøge personerne via overvågning. Beboerne skal hér have valgmuligheden om at indsende informationerne anonymt.
2. Afholdelse af affaldskampagne(r), hvor vi skaber endnu mere bevågenhed omkring omfanget af problemet og de økonomiske konsekvenser – også hos de beboere som henkaster affaldet. Det kan eventuelt være i stil med den kampagne som vi gennemførte da
nedgravningscontainerne blev taget i brug.
Kampagnen kan bestå af informationer som korrekt bortskaffelse af affaldet, størrelsen på affaldssække, sortering af affald, konsekvenser ved henkast (økonomiske for afdelingen samt bøder og skadedyr), herudover et estimat på afdelingens udgifter til affaldsopsamling og eventuelle besparelse ved korrekt affaldshåndtering.
3. Udarbejdelse af videomateriale(r) og skriftligt materiale som en pjece. Informationerne til
disse materialer kan være med udgangspunkt i den fysisk afholdte kampagne, illustreret
i en video og pjece. Pjecerne kan uddeles med jævnlige mellemrum, særligt i områder
med store problemer. Videoen kan deles på hjemmesiden, infokanalen, Facebook og på
storskærmene på EK.
4. Belønning af beboere som rapporterer en hændelse der leder til identifikation af person(er) som henkaster affald eller stiller poser ved siden af containerne. Belønning KAN
være i form af chokolade, som leveres anonymt. Dette kan også udelades.
Økonomien bag udarbejdelsen af video og informationsmateriale vides ikke, men kan undersøges såfremt der er opbakning til projektet. Et groft estimat på udgiften er omkring 100.000 kr.
Eventuelle udgifter til affaldskampagne kan afholdes med begrænsede udgifter, som f.eks.
Fortæring, the og kaffe. Ligeledes må udgifter til chokolade forventes at være begrænsede.
Indstilling
Det indstilles, at Afdelingsbestyrelsen beslutter om der skal arbejdes videre med idéerne, hvilke af dem og om der skal afsættes et rammebeløb.
Beslutning
Afdelingsbestyrelsen besluttede, at der skal udarbejdes et skema, hvor beboerne kan anmelde
affaldssvineri. AB valgte at nedsætte et affaldsudvalg bestående af: Kristine, Conny B, Conny
T, Yusuf, Oguzcan og Janne fra EK + nogle beboere. Rammebeløb: ca. 100.000, - kr.
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AB besluttede, at EK skal udarbejde en mappe over registrering af tid og udgifter til oprydningen.
07.04 - Medlemmer af Organisationsbestyrelsen
Efter møde med de øvrige afdelinger i AKB Taastrup og Organisationsbestyrelsens formand er Afdelingsbestyrelsen blevet bedt om at indstille to kandidater/medlemmer til Organisationsbestyrelsen til det kommende repræsentantskabsmøde.
På nuværende tidspunkt er Taastrupgaard repræsenteret af:
Navn:
Muhammed Mustafa Arabaci
Oguzcan Yüksel
Yusuf Aydin

Rolle:
Næstformand for OB
Medlem
Suppleant

Indstilling
Det indstilles, at Afdelingsbestyrelsen tager stilling til og beslutter, hvem der skal indstilles
som repræsentanter for Taastrupgaard i Organisationsbestyrelsen (OB)
Beslutningen, som træffes på mødet, forhindrer ikke andre medlemmer i at meddele sin kandidatur under mødet, men bliver uden opbakning fra den samlede Afdelingsbestyrelse. Den
endelige afgørelse beror på en afstemning som finder sted under mødet. Der har hidtil været en uofficiel ’gentleman’ aftale, hvor de øvrige afdelinger ikke blander sig i den enkelte afdelings indstilling og godkender den som den er.
Et scenarie som beskrevet, vil udstille Afdelingsbestyrelsen som ikke-funktionsdygtig med
samarbejdsvanskeligheder og mangel på tillid.
Beslutning
Afdelingsbestyrelsen valgte at indstille Oguzcan Yüksel og Yusuf Aydin som repræsentanter
i OB for Taastrupgaard, og Conny Berling som suppleant.
Bestyrelsen indstiller disse medlemmer til det kommende Repræsentantskabsvalg:
Oguzcan Yüksel, Yusuf Aydin, Conny T, Conny B, Esther, Allan Thønning, Mustafa Tayibi.
07.04. - Henvendelse fra Høje Taastrup Kommune, Emil Viskum.
Emil Viskum har henvendt sig i kraft af sin stilling som leder af Miljø- og energicentret i HTK
og vil gerne støtte vores lommepengejob-initiativer og inkludere dem i en konkurrence om at
blive den vildeste kommune. I den forbindelse vil han komme forbi med sodavand til de
unge og tage fotos. Emil Viskum stiller også op til kommunalvalget og der er behov en afklaring ift., hvordan vi forholder os til at tage fotos mm. hvis der er klare linjer om at de ikke må
benyttes i politisk øjemed.
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Boligselskabet AKB, Taastrup, Møde den 5. maj 2021, Udsendt den 10. maj 2021
Indstilling
Det indstilles, at Afdelingsbestyrelsen beslutter, om HTK må sponsorere, deltage i og fotografere fællesaktiviteter for børn.
Beslutning
Afdelingsbestyrelsen sagde ja tak til HTKs sponsorering, men pointerede, at der ikke må
være politiske budskaber gemt i sponseringen, da Afdelingsbestyrelsen i Taastrupgaard ikke
tillader politiske engagementer, med mindre alle politiske partier er indbudt.
8. Eventuelt
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