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  Referat af AB møde 

Onsdag den 10. maj  2017 kl. 18.00 

 

Tilstede: 

Nicklas Pedersen (NP)   

Finn Pedersen (FP) 

Lise-Lotte Kleis (LLK) 

Dan Esbensen (DE) 

Joan Birck-Madsen (JBM) 

Lise Saabye (LS) 

Bodil Berardino (BB)   

Og gæst Erik Nielsen fra Dines Jørgensen 

 

Afbud: Nikolaj Kjær 

 

 

1. Valg af ordstyrerer 

formanden Finn Pedersen 

 

2. valg af referent 

Joan Birck-Madsen 

 

3. Orientering ang. Beboerhus og termofotografering ved Erik Nielsen: 

EN fremlægger  foreløbig skitser til beboerhus, udfra de ønsker, som ved tidligere møde, er fremsat af 

afdelingsbestyrelsen. 

Huset placeres mellem blok 4 og 5, d.v.s. nuværende legeplads. Materialet bliver beton med gul skalmur. 

Det ligger tæt på de 2 blokke og bliver et hus i 2 etager. Det kommer til at rumme i stueetagen 

ejendomskontor. Til 1.sal vil der være elevator.  

Bygningsmæssigt er der fokus på, at minimere eventuel støj fra åbne vinduer, derfor er der tilstræbt stort 

lysindfald fra øverste etage. Det store festlokale bliver på 1. sal. Materialemæssigt tilstræbes at anvende 

tunge materialer , der er mere støjdæmpende. Der er indtegnet nødvendige faciliteter til 

ejendomskontoret.  Der er skitseret med mulighed for mindre møderum  samt lille lejlighed til 

overnattende gæster.  Grundsareal 700 m2 til de 2 etager og eventuelt med kælder på 100 m2. 

Da intet er besluttet, er der ikke et prisforslag, men p.t. kunne prisen være ca. 13.000,- pr. m2. 

Drøftelse: Umiddelbart findes, at de fremlagte tegninger rummer de oprindelige ønsker. Her og nu drøftes, 

hvorvidt, der skal være lånelejlighed, og hvordan vil behovet være for mindre møderum.  Og problemet 

med parkeringspladser nævnes også.   

Aftalt:  at hvert afdelingsbestyrelsesmedlem går hjem og overveje forslaget, - hvad mangler – og hvad vil vi 

slette.   Disse forslag sendes til formanden. På næstkommende bestyrelsesmøde drøfter vi disse forslag. Og 

herefter indkalder formanden EN til møde for  endelig vedtagelse af beboerhus tegning  med henblik på 

fremlæggelse for beboerne..  
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Termofotografering. 

EN har gennemgået tidligere rapport om termofotografering. Rapporten giver ikke anledning til bekymring. 

Rapporten viser de faktiske forhold,d.v.s. således som man byggede i 50érne.Her og der er der mindre god 

isolering, men samlet er byggeriet tidstypisk og i god stand. Erfaringer fra lignende byggerier, er at det ofte 

er ved gavlmurene, der kan være kuldeproblemer. 

Skimmelsvamp ses ikke umiddelbart som et problem i vor bebyggelse, men måske en god ide at have fokus 

på gavllejlighederne. 

Besluttet, at ved det 360 graders eftersyn, som er aftalt, bør der være opmærksomhed på 

gavllejlighederne. 

 

4. Kontorvagt ved FP. 

Fru Gunnarstugan har rettet henvendelse om for få parkeringspladser. Endvidere påtalte hun på forskellige 

altaner – rod. Og påtalte, at ved Kobbervej 35 blev der ofte parkeret ulovligt, d.v.s. uden for de hvide 

striber og på tværs. 

Drøftelse:  

at ja, der er et problem med manglende parkeringspladser. Og bør afdelingen entrere med parkeringsfirma 

? eller få optegnet pladser med nummerpladeangivelse ?. Intet besluttet. 

Besluttet: at der ved nr. 35 igen optegnes de gule striber. 

 

5. Referat fra 12.4.2017 godkendtes uden rettelser. 

 

6. Igangværende sager.. 

Formanden orienterer  fra Følgegruppens møde (faldstammer og stigestrenge) 19.4.17. 

Der forsøges at arbejde på en løsning, således at rørføringen og vandmåleren kan være i badeværelset 

fremfor i entreen. Der arbejdes videre på løsning med at skjule rørene. Men endnu ingen beslutning. 

Følgegruppen   vil fremover udfærdige skriftlig referat af deres drøftelser. Næste møde er 17.6.17. 

 

7. Fra ejendomskontoret. 

NP fremlægger forslag om lamper til bestyrelseslokalet. Der besluttes hvid pendellampe. 

NP fremlægger forslag om udendørslamper, de samme som ved garagerne 8 Watt.  Der kommer ekstra 

belysning ved sti til lejepladsen, men ikke stærkt lys, formentlig 4 Watt. Som en prøve vil NP få opsat 3 

forskellige, således at vi kan konstatere, hvilken er den bedste, dog vil det først blive til efteråret, hvor det 

er mørkt (ellers kan virkningen ikke konstateres). 

Gavllys, ved næste møde vil NP fremlægge løsning. 

 

8. Til Ejendomskontoret. 

Lise Saabye fremlægger forslag om at flytte cykelstativet ved Kiselvej 7a – hen mod skraldeøen. Dette 

vedtages. 

 

9. Afdelingsregnskab  for 2016. 

Bodil fremlægger: Umiddelbart er der en del besparelser samt at ekstragevinst er kommet retur. Og 

afdelingsbestyrelser bruger alt for få penge på kurser og uddannelse. Alt i alt, ingen huslejeforhøjelse. 
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10. Repræsentanntskabsmøde 17.5.17 i organisationsbestyrelsen. 

Formanden fremlægger sine overvejelser, Bodil ophører som formand et år før tid, Joan er på valg. 

 

11. i øvrigt fra bestyrelsen. 

FP, DE, NP og LL arbejder videre med hjemmeside, som senere skal fremlægges på beboermøde. 

 

12. opfriskning ad beboerlokale. 

Arbejdet er i gang, FP opfordrer til at bestyrelsen er mere aktiv. 

 

13. Eventuelt 

Bodil har desværre valgt at ophøre som bestyrelsesmedlem, vi siger hende tak for stor indsats for hendes 

indsats for bebyggelsen, det grønne udvalg, formandshvervet i organisationsbestyrelsen   samt hendes 

arbejde i afdelingsbestyrelsen.. 

 

 

 

Ref.: Joan Birck-Madsen 


