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  Referat af AB møde 

Onsdag den 9. marts 2016 kl. 18.00 

 

 

Tilstede: 

Nicklas Pedersen (NP) 

Finn Pedersen (FP) 

Nikolaj Kjær (NK)   

Lise Saabye (LS) 

Joan Birck-Madsen (JBM 

Bodil Berardino (BB)   referent 

 

Fraværende: 

Lise-Lotte Kleis (LLK) 

Dan Esbensen (DE) 

 

1. Valg af ordstyrer. 

Joan blev valgt. 

 

2. Valg af referent. 

Bodil blev valgt. 

 

3. Kontorvagt (Bodil). 

En beboer (Kim Rosenberg, Kobbervej 19) har haft indbrud i kælderen hvor der ikke var 

videoovervågning. 

Tiltag: Der indhentes tilbud på 4 videokameraer til de kældre der mangler overvågning. 

 

En beboer (Åse Gunnarstugan, Kobbervej 22) var utilfreds med flere punkter: sandkasse, der ikke 

bliver brugt - beplantning mod Ringvejen – hække der ikke klippes – foderhuse – kalk i vandet. 

Tiltag:  punkterne vil indgå i den grønne gennemgang og Afdelingsbestyrelsens overvejelser. 

 

En beboer (Ahmed Mayah, Kobbervej 16) er utilfreds med at beboere, som har garage, bruger P-pladserne 

samt at udefrakommende parkerer på området P-pladser. Beboeren har haft indbrud i sin bil og ønsker 

videoovervågning af P-pladserne. 

Tiltag: Afdelingsbestyrelsen er opmærksom på problemer med brug af P-pladserne og overvejer løbende, 

hvad der vil være hensigtsmæssigt at gøre ved problemerne.  

 

En beboer (Kim Probst, Kiselvej 5) var utilfreds med de mange nedfaldne mirabeller på legepladsen. 

Tiltag: Afdelingsbestyrelsen har godkendt tilbud fra gartneren på beskæring af træerne.  

 

4. Godkendelse af referat fra d. 10.02.2016 (og d. 15.02.2016). 

Referaterne blev godkendt. 
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5. Forslag fra afdelingsmødet 

Forslag om lydisolering af vinduer mod Ringvejen fremlægges på ekstraordinært afdelingsmøde i april. 

Driftschef Jens Løth fra KAB og rådgivende ingeniør vil på mødet redegøre for løsningsmulighederne. 

 

Forslag til gennemførelse af renovering af køkkener og badeværelser under Kollektiv råderet fremlægges 

også på mødet. Rammebeløbet pr. projekt sættes til 110.000 kr. 

 

Der afholdes ny afstemning på det ekstraordinære afdelingsmøde, da den gamle ordning, med løbende 

udskiftning af køkkener, falder bort hvis afdelingen vil bruge den kollektive råderet. 

 

6. Udskiftning af faldstammer og stigestrenge 

Løsningsforslag og økonomisk overslag fremlægges på ekstraordinært afdelingsmøde i april. 

 

7. Ekstraordinært afdelingsmøde 

Der afholdes ekstraordinært afdelingsmøde torsdag den 28. april 2016 kl 19.00 i Medborgerhuset. 

  

8. Opsigelse af haver 

Der er ikke regler for nedlæggelse af haver. Tages op på afdelingsmødet i september. 

 

9. Dansk Kabel TV  

Dansk Kabel TV deltager i AB-mødet i maj. 

 

10. Vaskeri 

ServiceCentralen har ændret omdrejningstiden i maskine nr. 1. Herefter bliver tøjet ikke liggende på 

valkerne, når der kun tørres lidt tøj i tumbleren. Omdrejningstiden ændres i de øvrige tumblere. 

 

11. Fra Ejendomskontoret 

Der er problemer med bagfald på altanerne, således at vandet ikke løber til afløbet. Problemets omfang 

undersøges og evt. opretning foretages. 

 

Låsen til beboerværkstedet i blok 9 udskiftes, således at nøglen til containerne kan bruges. 

 

Der er fugt og skimmel i mange gavllejligheder. Der gennemføres termomålinger i 6 lejemål. 

 

Der indhentes tilbud på belysning med bevægelsesfølere på opgange og i kældrene. 

 

12. Til Ejendomskontoret 

Aftalte beskæringsarbejder igangsættes. 

 

SMS-tjenesten er taget i brug. Ejendomskontoret har udsendt velkomsthilsen, som ikke alle beboere har 

modtaget. 

Ejendomskontoret hænger vejledning op på trappeopgangene 

 

13. Øvrigt fra bestyrelsen 

Microsoft 365 er indkøbt til PCen i Afdelingsbestyrelsens lokale. 
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14.  Opfriskning f AB-lokale 

Der er indhentet priser på opfriskning af AB-lokalet samlet pris exkl. vinduer og lyddør er 33.500 kr. 

 

15.  Eventuelt. 

 

16. Tak for i aften .  


