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  Referat af AB møde 

Onsdag den 11. januar 2017 kl. 18.00 

 

 

Tilstede: 

Nicklas Pedersen (NP) 

Nikolaj Kjær (NK)   

Finn Pedersen (FP) 

Dan Esbensen (DE) 

Lise-Lotte Kleis (LLK) 

Bodil Berardino (BB)   referent 

 

Fraværende: 

Lise Saabye (LS) 

Joan Birck-Madsen (JBM) 

 

1. Valg af ordstyrer. 

Nikolaj blev valgt. 

 

2. Valg af referent. 

Bodil blev valgt. 

 

3. Kontorvagt (Lise-Lotte). 

Der var ingen henvendelser. 

 

4. Godkendelse af referat fra d. 14.12.2016. 

Referatet blev godkendt. 

 

5. Ekstraordinært AB-møde d. 09.01.2017 

Der blev nedsat en følgegruppe til projektet vedr. faldstammer og stigestrenge. 

Tekst vedr. blandingsbatterier blev ændret i KAB’s information til beboerne vedrørende individuel 

modrenisering, kollektiv råderet. 

(se referat af ekstraordinært AB-møde 09.01.2017) 

 

6. YouSee – ny aftale for 2 år 

KAB har godkendt den nye  kontrakt med YouSee for to år. 

Når aftalen er underskrevet kan beboerne leje en TV-boks til 30 kr. pr. md. (normalpris er 99 kr. pr. md.) 

Mulighed for en løsning, når FM radiosignalet forsvinder, undersøges med YouSee. 

 

7. Fra Ejendomskontoret 

Ejendomskontoret afventer at Windoor besigtiger altanerne og kommer med en pris på opretning af 

altaner. 

 

Der er tvivl om, hvor mange videokameraer der mangler i kældrene. Finn og Nicklas gennemgår kældrene. 
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KAB skal komme med en redegørelse vedr. termofotografering af ydervæggene. 

 

Dong har svaret tilbage, at afdelingen skal henvende sig til Herlev Kommune vedr. ønske  om forbedring af 

gadebelysningen.  

 

Der er kommet et tilbud på ny belysning på garagepladserne. Det vil koste 23.730 kr. Tilbudet blev 

godkendt. 

 

Ejendomskontoret udfører termofotografering i lejligheder efter behov. 

 

8. Til Ejendomskontoret. 

Der var intet fra afdelingsbestyrelsen. 

 

9.  Øvrigt fra bestyrelsen. 

Afdelingsbestyrelsen undersøger om det er muligt at få en konsulent fra Nabohjælp til at deltage i 

afdelingsmødet til september. 

 

10.  Arbejder på budget 2017 

Ejendomskontoret bestiller vinduer til AB-lokalet. Arbejderne i lokalet udføres, når vinduerne kan leveres. 

 

Udskiftning til el-besparende belysning i kældre og opgange igangsættes. 

 

Ejendomskontoret skal arrangere et møde med rådgiver vedr. evt. beboerhus, som vedtaget på 

afdelingsmødet i 2017. 

 

11. Eventuelt 

 

12. Tak for i aften 


