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  Referat af ordnært AB møde 

Onsdag den 14. december 2016 kl. 18.00 

 

Tilstede: 

Nicklas Pedersen (NP) 

Finn Pedersen (FP) 

Lise Saabye (LS) 

Nikolaj Kjær (NK)   

Joan Birck-Madsen (JBM) 

Lise-Lotte Kleis (LLK) 

Dan Esbensen (DE) 

 

Fraværende: 

Bodil Berardino (BB)    

 

1. Valg af ordstyrer. 

Lise Saabye  blev valgt. 

 

2. Valg af referent. 

Nikolaj  blev valgt. 

 

 

3. Kontorvagten : (Finn ) 

En beboer, (Åse Gunnarstuen  Kobbervej 22) kommenterede at der var folk der kom ude fra for at bruge 

vores vaskeri. De låner vaskenøgle fra en bebor de kender. Ud over det havde hun opserveret at de næsten 

besætter alle maskiner så der ikke er plads for andre beboere der bor på Kobber / Kiselvej . Der blev 

informeret fra ejendomskontoret at de er på sagen. 

 

Der blev også spurgt om det var muligt at få et skilt på papcontainerne .  

Svar: Det må vi ikke da det er kommunens containere , men ejendomskontoret vil sætte nogle skilte op på 

de grønne bure til køkkenaffald  så det skulle kunne ses tydeligt , så folk ikke bruger det som en 

skraldespand . 

 

4. Godkendelse af referat fra d. 09.11.2016  

Referatet blev godkendt . 

 

5. Følgegruppe vedr. Faldstammer og stigstrenge: 

Mandag den  09.01.2017 holder bestyrelsen ekst. Møde om hvordan rammerne skal være for den 

følgegruppe der skal være for faldsstammer og stigstreng. 

 

6. Kollektiv råderet. Sammenfatning af vedtagelser på ekstraordinært AB-møde. 

Retningslinjer og vilkår rettes ind og sendes ind til AKB  (KAB) . 
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7.  YouSee : Frit kanalvalg, Boks til TV . Bredbånd Cirque (Dansk kabel tv) Nedlæggelse af FM signal.Der 

ventes svar fra KAB som er i gang med en fælles aftale for hele KAB om bedre priser for Tv.  

 

Da YouSee lukker for FM signalet i vores antennestik først i det nye år, vil Finn Pedersen og Dan Esbensen 

undersøge om der evt. ville være en mulighed at kunne bruge vores eget anlæg til at videresende FM 

signalet ud der fra til vores antennestik. 

Der har været en del problemer med skiftet fra Cirque bredbånd over til DKT ( Dansk Kabel Tv ). 

Har man stadigvæk problemer med bredbånd eller fastnet-telefon skal man ringe til Danskkabeltv, så 

hjælper de med problemet. 

Har man derimod problemer med sin mobil telefon skal man ringe til Fullrate. Der styrer det område. 

 

8. Fra ejendomskontoret : (Altaner, fra sidste møde ). ( tilbud )  

Priser på video-overvågning garager og kælder. Termofotografering af ydervægge.  Vejbelysning 

Altaner og  termofotografering af ydervægge tages op til næste møde. 

Der er kommet priser på video overvågning . Der mangler 18 kameraer i vores bebyggelse, tilbudet er incl. 

opdatering af vores eksisterende server til overvågning, da det er tiltrængt. Tages op på vores  beboermøde 

i 2017. 

 

9. Til ejendomkontoret . 

Stor ros for den stadig store gode arbejds indsats og dejlige område. 

 

10. Øvrigt fra bestyrelsen. Undersøgelse af nabohjælp. ( Bodil ) 

Tages op på næste møde.  

 

11. Afventer budget 2017: a. Opfriskning af AB-lokale. B. El-besparende lys i kælder og opgange. C. 

beboerhus. 

 

12. Eventuelt.  Julefrokost den 03.02.2017 . 

 

13. Tak for i aften . 


