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Referat af AB møde 

Onsdag den 9. april 2014 kl. 18.00 

 

 

Tilstede: 

Ebbe Kjær (EK) 

Finn Pedersen (FP) 

Lise-Lottte Kleis (LLK) 

Joan Birck-Madsen (JBM) 

Bodil Berardino (BB)  referent 

Michael Jensen (MJ)  

Ny driftschef Ninna Auvinen deltog i mødet. 

 

Fraværende:  

Maggi Paaske (MP) 

Nikolaj Kjær (NK)   

 

 

1. Ordstyrer 

Lise-Lotte blev valgt 

 

2. Referent. 

Bodil blev valgt 
 

3. Kontorvagt (Bodil). 

Ingen henvendelser. 

 

4. Godkendelse af referat fra d. 12.03.2014. 

Referatet blev godkendt. 

I fremtiden skrives måneden for afholdelse af mødet med stort på referatet. 

  
5. Fra ejendomskontoret: 

Nogle store piger har dækket kameraerne i vaskeriet og lavet rod med møbler og blade. 

Ejendomskontoret har givet beboeren en advarsel. 

 

En beboer holder kaniner på altanen. Ejendomskontoret gør beboeren opmærksom på, at 

dette ikke er tilladt. 

 

Rengøring af ovenlysene er påbegyndt. 

 

Der vil komme en merudgift på grund af manglende udbetaling af løntillæg til medarbejderne.  

EK har indvilliget i at fortsætte som ejendomsleder et år mere. 
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6. Til ejendomskontoret: 

Trappevasken begynder meget tidligt og støjen generet beboerne. Ejendomskontoret vil bede 

rengøringsfirmaet om ikke at påbegynde trappevask før kl. 7.00. 

 

Afdelingsmødet afholdes i Medborgerhuset d. 10.09.2014. Der serveres øl, vand, Kaffe og 

småkager. 

 

Området ser pænt ud. Det er beboerne også begyndt at give udtryk for. 

  

Nogle beboere placerer ikke altankasserne på deres oprindelige plads efter rengøring . 

Ejendomskontoret hænger opslag på opgangene, som viser den korrekte placering af 

altankasser og henviser til husordenen vedr. opbevaring af diverse ting på altanen. 

 

7. Regnskab 2013:  

En del af overskuddet på regnskabet 2013 bruges til betaling af restgæld på etablering af 

video-overvågning (179.233 kr.). Resterende beløb (112.485 kr.) overføres til udskiftning af 

tørretumblere på konto 401. 

 

8. Igangværende sager: 

Beskæringen er ved at være afsluttet. De blomstrende træer og buske i kanten af græsplænen  

ved volden beskæres i efteråret.  

 

Etablering af rampe til vaskeriet er afsluttes inden påske. 

 

Serviceringen har afgivet et tilbud på 165.460 kr. eks. moms for udskiftning af tørretumblere. 

Hertil kommer en udgift til etablering af aftræk på 100.000 kr. eks moms. 

Der er afsat 160.000 kr. i budgettet til udskiftningen. 

Udskiftning af tumblere udsættes derfor til 2015, men afkastet udføres i 2014. Dette vil 

forbedre effekten af de gamle tumblere. 

Afkast fra tørretumblere føres ud i græsplænen og placeres tæt på eksisterende beplantning 

 

Tømreren har givet et tilbud på udskiftning af indgangspartier, inkl. dørpumper, som holder 

sig indenfor budgettet på 976.000 kr.. Der indhentes alternative tilbud. Afdelingsbestyrelsen 

accepterer tilbuddet, eller alternativt tilbud, hvis dette er lavere. 

Baldakiner renoveres og males i samme farve som de har nu. 

  

9. Eventuelt 

EK har fundet årsagen til et meget stort merforbrug på en af vandmålerne. Det viste sig, at et 

toilet havde løbet gennem længere tid.  

Det er derfor vigtigt, at ejendomskontoret får hurtig besked om løbende toiletter. 

 

10. Tak for i aften.  


