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  Referat af AB møde 

Onsdag den 8. juni 2016 kl. 18.00 

 

 

Tilstede: 

Nicklas Pedersen (NP) 

Finn Pedersen (FP) 

Joan Birck-Madsen (JBM 

Lise-Lotte Kleis (LLK) 

Dan Esbensen (DE) 

Bodil Berardino (BB)   referent 

 

Fraværende: 

Lise Saabye (LS) 

Nikolaj Kjær (NK)   

 

 

1. Valg af ordstyrer. 

Lise-Lotte blev valgt. 

 

 

2. Valg af referent. 

Bodil blev valgt. 

 

 

3. Kontorvagt (Finn). 

En beboer (Aase Gunnarstugan, Kobbervej 22) ville vide, hvornår der holdes fælles arbejdsdag. 

Hun vil komme med et forslag om to årlige arbejdsdage på afdelingsmødet. 

 

 

4. Godkendelse af referat fra d. 11.05.2016). 

Eventuelle rettelser til referatet behandles under dette punkt. 

Referaterne blev godkendt. 

 

    

5. Fra Ejendomskontoret 

Borde/bænkene i området trænger til udskiftning eller reparation og malerbehandling. 

Pris på nye borde/bænke med planker af genbrugsplast koster 9.750 kr.  

En løbende udskiftning behandles i forbindelse med budgetlægningen. 

 

Afdelingsbestyrelsen besluttede at borde/bænkene repareres og behandles billigst muligt. 
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Afdelingsbestyrelsen fik et udkast til brev til beboerne vedr. køkken/badeværelses udskiftning til 

gennemsyn. 

Brevet behandles på ekstraordinært AB-møde den 14. juni kl. 17.00. 

 

 

6. Til Ejendomskontoret 

Undersøgelse af problemerne med  fald på altanerne pågår. 

 

Udskiftning til el-besparende lys i kældre og opgange lægges ind i budget 2017. 

 

Der bestilles lokale til Afdelingsmøde den 5. september 2016. 

 

 

7. Grønt udvalg. 

Fjernelse af sneskadet hæk ved Kobbervej 7-9 igangsættes, som aftalt på den grønne rundgang. 

 

Der arrangeres arbejdsweekend. Joan skriver indkaldelse og køber redskaber. 

 

Ejendomskontoret står selv for etablering af rododendronbed i plænen ved den store legeplads. 

 

Resterende arbejder indgår i det grønne udvalg og ejendomskontorets arbejde. 

 

 

8. Organisationsbestyrelsesmøde 

Bodil orienterede om organisationsbestyrelsesmødet. 

Bodil blev genvalgt formand for Organisationsbestyrelsen. 

 

 

9. Øvrigt fra bestyrelsen 

KAB har sendt et forslag til indkaldelse til afdelingsmødet. 

Afdelingsbestyrelsen fortsætter med selv at skrive og udsende indkaldelsen. 

 

 

10.  Opfriskning f AB-lokale 

Tages op efter sommerferien. 

 

 

11.  Eventuelt. 

Afdelingsbestyrelsen holder ferie i juli måned. 

 

 

12. Tak for i aften   


