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Referat af AB møde - Onsdag d. 10. august 2022 kl.18:00 
 

 

Tilstede: 

Finn Pedersen (FP)  

Tove Blidvang (TB) 

Nikolaj Kjær (NK) 

Pia Holberg (PH) 

Nicklas Gammelgaard-Pedersen (NGP) 

Kim Rosenberg (KR) 

Karina Rasmussen (KBR) 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden / Valg af ordstyrer 

Intet til dagsorden / Nikolaj 

 

2. Valg af referent 

Karina 

 

3. Kontorvagten (Finn) 

Besøgende: ingen besøgende. 

Postkasse: Brev fra beboer – Jytte & Kim Jensen, Kobbervej 13, st.th. - om fjernelse af buske, mener 

der er rotter i buskene. Buske bliver holdt nede og der er rottefælder oppe + beboer får besked fra 

bestyrelsen. 

Brev fra beboer – Maggie Paaske, Kiselvej 7B, st.th. – rykker for svar på brev afleveret. Derudover 

nævnes også hendes hæk og dette kigger EK på. Bestyrelsens laver skriv til hende. 

Mail:  Mail fra beboer - Jytte & Kim Jensen, Kobbervej 13, st.th. – der spørges ind til hvorfor 

bestyrelsen tager beslutninger ang. Yousee uden at spørge beboerne. Der laves mail til beboer om 

forlængelses af kontrakt og bevæggrund.  

Mail fra beboer – John Pedersen, Kiselvej 7C, 2.th. – undre sig over brev fra EK d. 7/7-22 ang. vand 

på altan.  

 

4. Godkendelse af referat fra d. 08.06.2022 

Referatet er godkendt. 

 

5. Vinduer og isolering  

Følgegruppe møde d. 10/8 afholdt. Der laves forberedelse til byggeplads på området i de følgende 

uger og arbejdet startes op i uge 38 

 

6. Aftræk, udluftning emhætter 

Intet nyt.  

 

7. Beboer net 

Afventer kontrakten fra DKTV fra KAB. 
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8. Regnskab 

Budget for 2023 – ingen bemærkninger. 

 

9. Fra og til ejendomskontoret 

Fra: Priser fra gartner er kommet og afleveres til Grønt udvalg – godkendt af bestyrelse. 

EK er blevet kontaktet fra UFF. 

Til: Telefonvagt fredag, EK/driftsleder fortæller ar beboerne skal kontakte formand og han tager fat i 

Nicklas. (Dette var ikke oprindelig aftale kontortelefon skal viderestilles til vagttelefon hver fredag 

imellem kl. 11.00 til 15.00). Nicklas tager fat i driftsleder og vi afventer info.  

Der spørges til ny asfalt på boldbane, arbejde påbegyndes d. 11/8  

 

10. Grønt udvalg 

Tilbud fra Anno-Ren bliver gennemgået i Grønt udvalgs næste møde. 

 

11. Afdelingsmøde d.19.09.2022   

Evt. forslag fa AB parkering/lade stander skal være klar til d. 4/9  

 

12. Indslag fra bestyrelsen   

Der opsættes papirservietholder op ved håndvask på toilet i vaskekælder i stedet for el-blæser. 

 

13. Eventuelt   

Samarbejdsdag mellem EK & AB – Planlægges af KBR & PH. Afholdes i november og vi afventer 

lokation/EK om hvornår de kan. 

 

Tak for i aften. 

 

Således opfattet. 

 

 

 

  

QR-kode til AKB´s hjemmeside 
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