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Referat af AB møde 

Onsdag den 12. februar 2014 kl. 18.00 

 

 

Tilstede: 

Finn Pedersen (FP) 

Nikolaj Kjær (NK)   

Lise-Lotte Kleis (LLK) 

Bodil Berardino (BB)  referent 

Michael Jensen (MJ)  

Joan Birck-Madsen (JBM) 

 

Fraværende:  

Maggi Paaske (MP) 

Ebbe Kjær (EK) 

 

 

1. Ordstyrer 

Nikolaj blev valgt 

 

2. Referent. 

Bodil blev valgt 
 

3. Kontorvagt (Finn). 

En beboer (Maggi Paaske, Kiselvej 7 B st th) mener ikke at teksten ”hække skal fremstå 

velklippet og må ikke på noget tidspunkt eller sted være højere end 1,80 meter fra oprindeligt 

terræn” er korrekt.  

 

På afdelingsmødet d. 7. september 2009 blev teksten i husordenen vedrørende hækkene 

ændret til:  

Hækkene skal fremtræde veltrimmede og må ikke på noget tidspunkt eller sted overskride 

1,80 meter fra oprindeligt terræn. Der skal udøves nødvendigt hensyn til naboer. Såfremt 

dette ikke overholdes vil hækkene blive klippet for lejerens regning. 

 

Beboeren mener også, at der ulovligt bliver opkrævet 500 kr. i forbindelse med genudlejning.  

KAB’s udlejningschef mener at beboeren må have læst en ældre (ikke gældende) udgave af 

beboerbogen. 

 

Beboeren gør endvidere opmærksom på, at nogle af træerne i haverne er for høje. 

 

Afdelingsbestyrelsen (BB) skriver et svar til beboeren. Uddrag af referat fra afdelingsmødet d. 

7. september 2009 vedlægges brevet. 
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4. Godkendelse af referat fra d. 15.01.2014. 

Godkendt.  
Referatet ophænges i vaskeriet og opslagsskabene. 

 

5. Igangværende sager: 

Gartnerens tilbud på rampe til vaskeriet (udsendt) accepteres.  

Afdelingsbestyrelsen anbefaler at udførelse af rampe samt renovering af buskads på volde ud 

mod stien bag Kiselvej 9-23, færdiggørelse af beplantning ved P-plads Kiselvej 9, og fjernelse 

af buske langs husmure ved Kobbervej 20-24 igangsættes snarest mulig. 

 
6. Fra ejendomskontoret: 

Kameraet i opgangen Kiselvej 3 er sat op igen.  

Bil uden nr. plader er meldt til politiet.  

For høje hække er blevet klippet ned. 

 

7. Til Ejendomskontoret: 

Huller i asfalten på Kobbervej bliver større og større. Ejer af kontorejendommen rykkes for at  

reparere belægningen. 

  

8. Skimmelsvamp:  

Der er foretaget temperatur og fugtmålinger i en lejlighed hvor der var skimmelsvamp. 

Resultatet af målingerne viste, at skimmelen er kommet på grund af manglende udluftning og 

især alt for lav temperatur i lejemålet. Udgift til undersøgelserne tages af konsulentkontoen. 

 

For at undgå skimmel i lejlighederne har Ejendomskontoret udsendt en anvisning på korrekt 

udluftning samt højere temperatur i lejlighederne. Forkert brug af lejemålet vil blive betragtet 

som misligholdelse og beboerne skal selv betale for afrensning af evt. skimmel. 

 

9. Langtidsbudget:  renovering af indgangspartier, tørretumblere vaskeriet 

Planlægning af arbejder på langtidsbudgettet igangsættes, herunder udskiftning af 

opgangsdøre og tørretumblere. Det er et stort problem, at tørretumblerne ikke tørrer tøjet 

som de plejer. 

På næste møde gennemgås langtisdsbudgettet med fokus på de mest presserende tiltag. 

 

10. Eventuelt 

Den 6. februar var der møde i beboerrepræsentantskabet i Forvaltningsområde B. 

Mødet havde fokus på service overfor beboere, beboerrepræsentanter samt nye og 

kommende beboere. Indenfor et år vil KAB have udarbejder retningslinier og planer herfor. 

 

11. Tak for i aften.  

 


