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Referat af AB møde 

Onsdag den 13. august 2014 kl. 18.00 

 

Tilstede: 

Nicklas  Pedersen (NP) 

Finn Pedersen (FP) 

Nikolaj Kjær (NK)   

Lise-Lottte Kleis (LLK) 

Joan Birck-Madsen (JBM) 

Bodil Berardino (BB)  referent 

 

Fraværende:  

Maggi Paaske (MP) 

 

1. Ordstyrer 

Nikolaj blev valgt 

 

2. Referent. 

Bodil blev valgt 
 

3. Kontorvagt (Nikolaj). 

En beboer (L. Yttergren Kiselvej 23 2. th.) klager over problemer i vaskeriet .  

Hvide blonder og elastikker på tøjet bliver med tiden grå. - Her tilrådes at følge vaskevejledningen der er 

som oftest er påhæftet tøjet 

 Tørrertumblerne varmer ikke tilstrækkeligt. - Problemerne vil blive løst i forbindelse med etablering af 

øget ventilation i år. 

Tøjet skylles ikke for sæbe. - Fejl og nummer på maskinerne skal meldes til ejendomskontoret, således 

at der kan komme serviceeftersyn til pågældende maskine. 

 

En beboer (Lise Saabye, Kiselvej, 7C 1. tv) har henvendt sig til afdelingsbestyrelsen med forslag om 

rensning af glasruderne på altanerne samt rensning af garagetagene for mos.  – Ejendomskontoret er i 

gang med at indhente tilbud på disse arbejder. 

 

En Beboer i blok 6 (Margot Storm, Kobbervej 33 st. th.) klager over et stort træ på Kiselvej, som skygger 

meget i haven. – Afdelingsbestyrelsen vil forhøre sig hos gartneren om mulighed for beskæring af træet.  

 

4. Godkendelse af referat fra d. 18.06.2014. 

Referatet blev godkendt. 

 

5. Fra ejendomskontoret: 

Det har været nødvendigt at tømme et kælderrum, som fraflytter ikke havde tømt, for at få et rum til 
den nye lejer. 
 
Ejendomskontoret har nu en næsten dækkende oversigt over kælderrummene. 
 
En beboer ønsker at etablere en træterrasse. Dette er tilladt, såfremt terrassen kattesikres og udføres 
efter aftale med Ejendomskontoret. 
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6. Til ejendomskontoret: 

Beboerhåndbogen, inkl. Husordenen, gennemgås fortsat for fejl. 

Udkast til folder for ny-indflyttere drøftes på næste møde. 

I forbindelse med udskiftning af tørretumblerne undersøges om det kan betale sig, at etablere solceller 

på taget af blokken. 

 

Der har været mange klager over malerfirmaet (Frank Henriksen) bl. a. i forbindelse med behandling af 

håndlister på altanerne. Afdelingsbestyrelsen drøfter problemerne med Ejendomskontoret. 

 

Rengøringen af vaskeriet er ikke tilfredsstillende. Ejendomskontoret tager sig af sagen. 

 

Borde og bænke trænger til behandling. Bænken på højen skal fastgøres så den ikke kan flyttes. 

 

7. Igangværende arbejder: 

Afdelingsbestyrelsen ønsker en afklaring af antal og placering af brønde og for ny ventilation til 

vaskeriet.  

 

Udskiftning af døre er næsten gennemført. Der mangler den sidste færdiggørelse af arbejderne. 

 

Beskæring af buske på volden i kanten af græsplænerne udføres til efteråret.   

 

8. Fortolkning og opdatering af husordenen. 

Husordenen rettes for fejl, således at den er i overensstemmelse med vedtagelser på 

afdelingsmøderne.  

 

9. Grønne områder – overholdelse af husordenen 

Der overordnede ansvar for overholdelse af husordenen, m.h.t. altaner samt træer og hække mm i 

haver, ligger hos Ejendomskontoret 

 

10. Orientering til budgetmøde d. 19-8-2014 

Der afholdes møde om budgettet d. 19.08.2014 kl. 16.30 

 

11. Afdelingsmøde diverse d 10-8-2014 

Forslag til afdelingsmødet skal afleveres senest d. 25. august kl. 17.00.  

 

Der er udarbejdet en liste over årets aktiviteter. FP udarbejder udkast til beretning som 

færdiggøres  på mødet den 25. august. 

Ejendomskontoret bestiller te, kaffe og småkager samt øl og vand. 

12. Eventuelt 

 

13. Tak for i aften 


