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   Referat af AB møde 

Onsdag den 9. december 2015 kl. 18.00 

 

Tilstede: 

Nicklas Pedersen (NP) 

Finn Pedersen (FP) 

Lise Saabye (LS) 

Joan Birck-Madsen (JBM) 

Dan Esbensen (DE) 

Nikolaj Kjær (NK)   

Bodil Berardino (BB) referent 

 

Fraværende: 

Lise-Lotte Kleis (LLK) 

 

 

Mathilde Lykke Schwarz-Nielsen og Lisbeth Dam Larsen fra KAB startede mødet med en introduktion til 

Fremtidssikring. 

 

1. Valg af ordstyrer. 

Lise blev valgt. 

 

2. Valg af referent. 

Bodil blev valgt. 

 

3. Kontorvagt (Bodil). 

En beboer (Merethe Ditlevsen, Kobbervej 24) henvendte sig med en klage over en medarbejder.  

Beboeren blev henvist til Ejendomskontoret. 

 

En beboer (Inge Frandsen, Kobbervej 7) rykker for svar på klage. Afdelingsbestyrelsen beklager at der ikke 

er svaret tidligere. 

Ejendomskontoret har efterfølgende modtaget klage med underskrifter og sendt advarsel nr. 2. 

 

4. Godkendelse af referat fra d. 14.10.2015. 

Pkt. 10: Ejendomskontoret bruger nu JK Solution til at udføre el-arbejde. 

Referatet blev godkendt. 

 

5. Forslag fra afdelingsmødet 

7. januar tjekkes lydproblemerne mod Herlev Ringvej og Hjortespringvej. 

 

Kollektiv råderet   behandles på næste møde. 

 (tages op på næste møde) 

 

6. Udskiftning af faldstammer og stigestrenge 

Projekteringen forventes færdig i januar.  

(tages op på næste møde) 
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7. Vaskeri 

Temperaturen i de nye tumblere er lavere end temperaturen i de gamle maskiner for at skåne tøjet. 

 ServiceCentralen har hævet temperaturen på den varmeste tørring for at forkorte tørretiden. 

 

Der placeres en kost til at rense filtrene ved tumblerne. 

 

8. Snerydning og materiale til dette.  

Materialet til snerydning er i orden, men sneen var meget tung da det sneede. 

Snerydningen påbegyndes når det holder op med at sne i henhold til lovgivning for snerydning. 

 

9. Beboernet, priser og opgradering 

Efter ændringen vil prisen være 59 kr. for 5 mb, 99 kr. for 33 mb og 149 kr. for 100 mb. 

 

Dansk kabel TV behandles på næste møde. (tages op på næste møde) 

 

10. Fra Ejendomskontoret 

Intet nyt. 

 

11. Til Ejendomskontoret 

Der står ikke noget i kontrakterne om opsigelse af haverne. 

 

Foderbrætter fjernes på grund af rotter. 

  

12. Øvrigt fra bestyrelsen 

Intet nyt. 

 

13.  Opfriskning f AB-lokale 

Afdelingsbestyrelsens lokale trænger til istandsættelse. Vinduerne bør udskiftes til termoruder og døren 

bør udskiftes til en lyddør. (tages op på næste møde) 

 

14.  Udvalg. 

Pkt. 7 i kommisorium for det grønne udvalg rettes til "Afdelingsbestyrelsen er ansvarlig for budgettet, som 

afgør i hvor høj grad arbejderne kan gennemføres." 

 

15.  Tak for i aften 

 


