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Referat af AB-møde 

Onsdag den 11. oktober 2017 kl. 18.00 

 

Tilstede: 

 

Finn Pedersen (FP) 

Nikolaj Kjær (NK)   

Lise-Lotte Kleis (LLK) 

Tina Cayuga (TC) 

Lise Saabye (LS) 

Lise Thrane (LT) 

Jette Christophersen (JC) 

Nicklas Gammelgaard Langballe (NGL) 

 

 

 

1. Valg af ordstyrer. 

Finn Pedersen 

 

2. Valg af referent. 

Nikolaj Kjær 

 

3. Kontorvagten. (Finn Pedersen) 

                    Ingen fremmødte. 

 

4. Godkendelse af ordinært referat fra d.13.09.2017 og ekstraordinært d.21.09.2017. 

Begge referater blev godkendt. 

 

 

5. Budget 2017. (Byggeregnskab, finansiering markiser 1+2) KAB. 

      Afventer byggeregnskab fra KAB. 

 

 

6. Igangværende sager afd. Mødet 2016. 

a. Beboerhus: 

Der skal findes en ny dato, til et nyt møde med Dines Jørgensen. 
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b. Faldstammer og stigestrenge: 

    Kort orientering fra formanden om faldstammer/ stigestrenge fra mødet den 9/10.       

    Nyt møde d. 23.10.2017 

 
c. Gennemgang af hele bebyggelsen: 

    Ejendomskontoret undersøger gennemgang af bebyggelsen med KAB. 

 
 

7. Forslag fra afdelingsmødet 2017. 

 

a. Forslag ang. hund og kat: 

    Ejendomskontoret sørger for stemmesedler og udsendelse til urafstemning til at     

                        holde hun og kat. 

 

b. Forslag ang. hund i pleje og inde kat: 

    Ejendomskontoret sørger for stemmesedler og udsendelse til urafstemning til    

Inde kat og hund i pleje. 
 
 

c. Legepladser: 

    Der bliver indkaldt til møde, med det ny legepladsudvalg, hvor der bliver indsamlet           

priser efter mødet. 
 

d. Parkeringsproblemer: 

    Kiselvej og Kobbervej fra den blå bro er privatvej, og der kan vi bestemme hvad 

    der ske. Der bliver indhentet tilbud på nye skilte (privatvej/privatparkering) og       

hajtænder på Kiselvej / Kobbervej bliver malet op. 
Resten af Kobbervej fra Blå bro til Bygaden er privat-fællesvej, der gælder 
andre regler. Der skal man kontakte kommunen. 

         
e. Lås på boldbanen: 
   Afventer pris. 

 
f. Vejbelysning .og cykelskure: 

    Afventer budget 2018. 

 
g. Grønt udvalg til diverse opgaver: 

    Der bliver opsat sedler i opgangene om tilmelding til det grønne udvalg. Når udvalget          

    er på plads, skal der arbejdes med de ting fra det ordinære afdelingsmøde og hvad  

    der ellers måtte komme på tale. 
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8. Kort orientering fra organisationsmødet d. 04.10.2017. 

Nyt organisationsmøde til maj. Der vil blive indkaldt. 

 

9. 360o analyse. (Orientering). 

Kort orientering ang. 360 analyse. 

 

10. Letbane. Ekspropriering. (orientering). 

Nyt møde den 1. november. 

 

11. Fra ejendomskontoret. 

Pc-nedbrud, så der var ingen ting til punktet. 

 

12. Til ejendomskontoret. 

Stor ros med hurtigt arbejde efter rørbrud, først på ugen. 

 

13. Øvrigt fra bestyrelsen. 

a. Hjemmeside: 

    Møde med KAB den 26.10.2017 hvor der arbejdes videre med hjemmesiden. 

 

b. Bebyggelsen 60 år 2018: 

    Det undersøges hvilke muligheder der er til ejendommens 60 år´s fødselsdag i 2018 

 

14.  Eventuelt. 

15. Tak for i aften. 

 


