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Referat af AB møde 

Onsdag den 8. april 2015 kl. 18.00 

 

 

Tilstede: 

Nicklas Pedersen (NP) 

Finn Pedersen (FP) 

Nikolaj Kjær (NK)   

Lise-Lotte Kleis (LLK) 

Lise Saabye (LS) 

Joan Birck-Madsen (JBM) referent 

 

Fraværende:  

Ebbe Kjær (EK) 

Dan Esbensen (DE) 

Bodil Berardino (BB)   

 

 

1. Valg af ordstyrer 

Nicolaj blev valgt. 

 

2. Valg af referent 

Joan blev valgt. 

 

3. Kontorvagt (Lise-Lotte) 

En beboer, Birgitte Schoenburg, anmoder om beskæring af træ ved Kiselvej 9.                                         

Besluttet: at vi afventer, at der kommer løv på træet. Således at evt. beskæring kan vurderes. Der 

afventes prisforslag fra gartneren. 

 

En beboer, Finn Pedersen, klager over støj, brummen fra tørretumblerne i vaskeriet.  

og en beboer, Kim Probst, klager over dårlig lugt fra de 3 opstillede ventilationssøjler ved vaskeriet. 

Endvidere klages over støj fra søjlerne og over de mange fnuller, som flyver rundt. 

Besluttet: Ejendomskontoret har allerede haft gang i en mindre pilotundersøgelse af problemet. Der er 

sket en ændring i støjgenerne til det værre. Der kan høres tydelig forskel på, hvilken tumbler, der 

kører. Så er det resonansgener eller kan det afhjælpes ved lydisolering af loftet. Problemet er så 

massivt at vi er nødsaget til at hente eksperthjælp fra KAB, for at få brugelige løsninger. Endvidere 

overvejelse om, hvorvidt det er nu, tumblerne skal skiftes. 

 

En beboer, Jette Tangemann Kiselvej 7F, genfremsætter klage over kulde, kuldebroer samt krav om 

tapetsering ved ejendomskontoret d.v.s. renovering. Beboeren mener, at der er tegn på fugt. 

Endvidere klage over nogle fliser i hendes have. 
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Besluttet: Lejligheden er, på grund af tidligere klager, undersøgt af flere håndværkere og der har været 

4 fugtmålinger, der angav normale forhold. Dog er der foretaget 2 nye målinger, som vi afventer 

resultatet af. Gartneren vil se på spørgsmålet om fliserne. Ifald de 2 sidste målinger igen er 

tilfredsstillende, vil ejendomskontoret ikke foretage sig yderligere. 

 

En beboer,  R. Simmelsgård  Kiselvej 19, retter henvendelse om en liste, der er faldet af grydeskabet. 

Hun meldte dette allerede i november. Intet er sket. Endvidere  oplevede hun lang ventetid på nyt 

komfur. 

Besluttet: Beboeren har et ældre Vordingborgkøkken, som er udgået af produktion. Firmaet er 

anmodet om en liste, men der er meget lang leveringstid. Besluttet, hvis beboeren ønsker det, at 

snedkeren kan sætte en almindelig liste på. Den lange ventetid på et komfur var en beklagelig fejl. 

 

En beboer,  Merethe Olsen Kobbervej 13, ønsker beskæring af forsythiabuske ved kælkebakken, og ny 

beplantning ved Kobbervej 11-13 samt fjernelse af visne grene ud for Kobbervej 13. 

Besluttet: Grønt udvalg vil se på tingene. 

 
4. Godkendelse af referat fra d. 18.02.2015 

Beslutning om indkøb af gynge udgår. 

Referatet blev godkendt. 

 

5. Igangværende arbejder 

Servicekontrakt til vaskeriet:  Der afventes alternativt tilbud. (fra Botved) 

 

Afdækning af udluftningsrørene til tørretumbler:  For bedring af udseendet arbejdes der på at sætte 

lister på søjlerne med mulighed for klatrende beplantning. 

 

Støj og damp fra tumblerne:  Det skal undersøges nærmere bl.a. i samarbejde med KAB, hvorvidt støj 

kan afhjælpes ved at ”noget” puttes i rørene. 

 

Undersøgelse af tilskud til solenergi:  Tilskud kan først søges, om når der er skrevet kontrakt med et 

firma om levering af solfanger. SIF er p.t. ved at undersøge mulighederne for etablering af solfanger, 

herunder om tag – og spærkonstruktionen kan belastes med yderligere 16 kg pr m, samt hvad der i 

øvrigt er nødvendigt jfr. Rapport udført af PMG Energy. 

 

Lydværn, beplantning ud mod Hjortespringvej:  Kommunen har endnu ikke svaret på forespørgsel.  

Der indhentes pris på beplantning fra gartner. På næstkommende møde skal træffes beslutning om 

det ansøgte. 

 

Genopstribning af P- pladser:  Udføres når der er tid på ejendomskontoret. (sygdom/ferie.) Ved 

Kiselvej 3 vil der komme en udjævning af P-plads. 
 

 

6. Langtidsplanen 

Der er modtaget tilbud på udskiftning af tørretumblere fra Servicecentralen. Der indhentes alternativt 

tilbud. (fra Botved) 
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7. Urevideret regnskab 

Punktet udsættes til næste gang. 

 

8. Fra Ejendomskontoret 

Der har været hærværk på nyplantet hæk ved Kiselvej 5. Der plantes ny hæk. 

 

Der har været 2 dage uden varmt vand, som medførte mange telefonopkald til ejendomskontoret. 

Nicklas har undersøgt muligheden for en SMS-tjeneste, således at hvis der fremover sker noget 

lignende, så vil beboeren kunne varsles. Materiale om dette uddeles. Positiv holdning til dette. NP vil 

indhente pris.                 

 

9. Til Ejendomskontoret 

Parabolantenner:  Der er faste regler for opsætning af disse iht. lovgivning. 

 

10.  Afmærkning af affaldscontainere 

NP vil sørge for mere synlig markering. 

 

11.  Grønt udvalg 

JBM skal udfærdige et kommisorium til grønt udvalg.  

Referat skal skrives hver gang, således at beslutninger bliver fælles beslutninger, og at ikke kun en 

enkelt der har overblik og beslutning.   

 

12.  Legeplads 

Vi har ikke et legepladsudvalg. Beslutning om ændring/indkøb til legepladserne skal tages i bestyrelsen 

og ikke af enkelte medlemmer. 

NP nævner forslag til omplacering af gynger. Det godkendes. 

 

13.  Eventuelt 

 

 

14.  Tak for i aften 

 

 

 

 

 

 


