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  Referat af AB møde 

Onsdag den 8. februar2017 kl. 18.00 

 

Tilstede: 

Torben Hald Mathiasen (MHT) 

Nikolaj Kjær (NK)   

Finn Pedersen (FP) 

Dan Esbensen (DE) 

Lise Saabye (LS) 

Bodil Berardino (BB)   referent 

 

Fraværende: 

Nicklas Pedersen (NP) 

Lise-Lotte Kleis (LLK) 

Joan Birck-Madsen (JBM) 

 

1. Valg af ordstyrer. 

Nikolaj blev valgt. 

 

2. Valg af referent. 

Bodil blev valgt. 

 

3. Drøftelse af beboerhus/termografering v. Erik Nielsen (Dines Jørgensen) 

Afdelingsbestyrelsen drøftede mulige ønsker til et beboerhus med Erik Nielsen fra Dines Jørgensen. 

EN vender tilbage med et oplæg til beboerhus. 

EN udarbejder en redegørelse vedrørende termofotograferingen af ydervæggene, som blev foretaget i 

efteråret. 

 

4. Kontorvagt (Bodil). 

En beboer (Aase Gunnarstugan, Kobbervej 22 st. th.) Foreslog fjernelse af æbletræer og øvrig beplantning 

omkring legepladsen mellem Kobbervej 18 og 20. Beboeren forslog, at der sås græs i stedet. 

Tiltag: Afdelingsbestyrelsen afventer planerne for eventuelt beboerhus før der træffes beslutning 

om området. 

 

5. Godkendelse af referat fra d. 11.01.2017. 

Referatet blev godkendt. 

 

6. Igangværende sager fra afdelingsmødet. 

Kollektiv råderet: afventer KAB 

Faldstammer og stigstrenge: afventer KAB 

 

7. YouSee – ny aftale for 2 år, Nedlæggelse af FM signal 

Aftalen er underskrevet og sendt til YouSee. 

YouSee har godkendt, at beboerne kan leje en TV-boks til 30 kr. pr. md. (normalpris er 99 kr. pr. md.) 

Der kommer opslag vedr. leje af TV-boks på opgangene. 
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YouSee har ikke en løsning, når FM radiosignalet forsvinder. 

 

8. Fra Ejendomskontoret 

39 lejemål har meldt, at de har problemer med afløb fra altanen. 

Windoor har givet en pris på kontrolmåling af altanerne (540 kr. pr stk.) og pris på eventuel opretning af 

altanerne (2690 kr. pr. stk.). Hvis Altanen skal rettes op indgår kontrolmålingen i prisen for opretningen. 

Beløbet på max. 131.000 kr. lægges ind i budget 2018. 

 

Der mangler 18 videokameraer, inkl. 2 kameraer ved garagerne. Samlet pris for opsætning af kameraerne 

er 166.391 kr. Beløbet indlægges i budget 2018. 

 

Opsætning af el-besparende belysning på opgange og i kældrene pågår. 

 

9. Til Ejendomskontoret. 

Afdelingsbestyrelsen overvejer, at oprette en hjemmeside  for Kobbervej/Kiselvej. En startpakke koster 

14.250 kr. 

 

10.  Øvrigt fra bestyrelsen. 

Nikolaj kontakter konsulent fra Nabohjælp for at høre om de kan deltage i afdelingsmødet til september. 

 

Stillingtagen til anmeldelse af husdyr afventer næste møde. 

 

11.  Opfriskning af AB-lokalet 

Arbejderne i lokalet udføres, når vinduerne kan leveres. 

 

12. Eventuelt 

 

13. Tak for i aften 


