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Referat af AB møde 

Onsdag den 14. maj 2014 kl. 18.00 

 

 

Tilstede: 

Ebbe Kjær (EK) 

Finn Pedersen (FP) 

Nikolaj Kjær (NK)   

Lise-Lottte Kleis (LLK) 

Joan Birck-Madsen (JBM) 

Bodil Berardino (BB)  referent 

 

Fraværende:  

Maggi Paaske (MP) 

Michael Jensen (MJ)  

 

 

1. Ordstyrer 

Nikolaj blev valgt 

 

2. Referent. 

Bodil blev valgt 
 

3. Kontorvagt (Nikolaj). 

En beboer (Betty Gedde Kiselvej 23 st. tv) klager over defekt bagplade i nyt køkken.  

Ejendomskontoret tager sig af sagen. 

 

Flere beboere (Joan Birch-Madsen m fl . Kobbervej 35) klager over gentagende gange høj 

musik  til sent om natten og generelt højt støjniveau fra en beboer i opgangen (Louise Hansen 

Kobbervej 35 1 tv). Ejendomskontoret tager sig af sagen. 

 

4. Godkendelse af referat fra d. 09.04.2014. 

Pkt 5: afsnitte "en beboer holder …"   UDGÅR 

 

Pkt 7: rettes til "En del af overskuddet på regnskab 2013 bruges til betaling af restgæd på 

etablering af video-overvågning (179.233 kr.). Resterende beløb (212.485 kr.) overføres til 

udskiftning af tørretumblere på konto 401.    

Referatet blev godkendt. 
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5. Fra ejendomskontoret: 

Beboerhåndbogen gennemgås for fejl. 

 

Miljøafdelingen fra Herlev Kommune har henvendt sig vedrørende den gamle olietank ved 

Kiselvej 3-5. Det er usikkert om der er en olierest i tanken eller om den er tømt og fyldt med 

sand. Et specialfirma skal skære hul i tanken for at undersøge indholdet. 

 

Der var vand i kælderen i blok 5 efter det kraftige regnvejr. Problemet er at kommunens 

kloaker ikke kan tage så meget vand på så kort tid. 

 

Videooptagelserne fra hærværk i vaskeriet er vist for børnenes forældre, som tog sagen 

meget alvorligt. 

 

Aktivitetsbudgettet blev gennemgået i samarbejde med afdelingsbestyrelsen. 

 
6. Til ejendomskontoret: 

Intet nyt. 

 

7. Igangværende arbejder: 

Alternativt tilbud på udskiftning af indgangspartier er dyrest. Afdelingsbestyrelsen har derfor 

valgt tømrerfirmaet Springer til at levere dørene. 

 

Når den nye udluftning for ventilationen fra tørretumblerne er etableret besluttes om der er 

sket en så stor forbedring, at udskiftning af tørretumblerne kan udsættes til 2016. 

Det skal undersøges om det kan betale sig at etablere solenergi på taget til at dække noget af  

strømforbruget til tumblerne. 

 

8. Fortolkning og opdatering af husordenen. 

Der arbejdes på rettelserne af husordenen. 

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

afdelingsmøderne. 

 

9. Eventuelt 

Intet nyt. 

 

10. Tak for i aften 


