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Referat af AB møde 

Onsdag den 12. marts 2014 kl. 18.00 

 

 

Tilstede: 

Ebbe Kjær (EK) 

Finn Pedersen (FP) 

Nikolaj Kjær (NK)   

Bodil Berardino (BB)  referent 

Michael Jensen (MJ)  

 

Fraværende:  

Maggi Paaske (MP) 

Lise-Lottte Kleis (LLK) 

Joan Birck-Madsen (JBM) 

 

 

 

1. Ordstyrer 

Nikolaj blev valgt 

 

2. Referent. 

Bodil blev valgt 
 

3. Kontorvagt (Finn). 

Ingen henvendelser. 

 

4. Godkendelse af referat fra d. 15.01.2014. 

Rettelse til pkt. 3. - beboeren har ret i at der står i beboerhåndbogen, at der opkræves  500 kr. 

i forbindelse med genudlejning.  

Teksten er ikke korrekt og vil blive fjernet i forbindelse med gennemgang af beboerhånd-

bogen. 

  
Herefter blev referatet godkendt.  

 

5. Igangværende sager: 

Der er afsat 166.000 kr. i aktivitetsbudgettet til udskiftning af tørretumblere. 

Ejendomskontoret beder Servicecentralen om at komme med forslag til udskiftningen. 

Der tages et alternativt tilbud hos et andet firma med henblik på at udskiftning udføres i juni 

måned. 
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Der er afsat 976.000 kr. til udskiftning af indgangspartierne. Tømreren anbefaler, at de nye 

hoveddørene udføres i træ, da trædøre er mest robuste og lettest at reparere. 

Ejendomskontoret undersøger hvilke muligheder der er. 

 

Rampe til vaskeriet er bestilt.  

 
6. Fra ejendomskontoret: 

En beboer generes af vand fra overboens altan og har været generet af brug af grill på 

altanen. Ejendomskontoret har skrevet til overboen om at vise hensyn og følge reglerne i 

husordenen. 

 

7. Til Ejendomskontoret: 

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

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

 

Det kan være svært for nye beboere at få læst hele beboerhåndbogen i forbindelse med 

indflytningen. Ejendomskontoret vil derfor lave en kort information med de væsentligste 

punkter for nye beboere. 

  

8. Langtidsbudget:  

De væsentligste arbejder på langtidsbudget og aktivitetsbudget blev gennemgået. 

 

9. Grønne områder: 

Beskæring af volden er i gang. 

I 2014 beskæres den side af volden der vender ind mod blokkene og tager mest lys herfra. 

I 2015 beskæres den side der vender ud mod gang og cykelstien. 

 

10. Eventuelt 

Den 2. april afholdes kredsvalg i BL’s 9. kreds. BB deltager. 

 

11. Tak for i aften.  

 


