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  Referat af AB møde 

Onsdag den 14. juni 2017 kl. 18.00 

 

Tilstede: 

Torben Hald Mathiasen (THM) 

Nikolaj Kjær (NK)   

Finn Pedersen (FP) 

Lise-Lotte Kleis (LLK) 

Dan Esbensen (DE) 

Joan Birck-Madsen (JBM) 

Lise Saabye (LS) 

 

Fraværende: Nicklas Petersen 

 

 

 

1. Valg af ordstyrer. 

Finn blev valgt. 

 

2. Valg af referent. 

Nikolaj blev valgt. 

 

3. Kontorvagt (Lise-Lotte). 

En beboer, Åse Petersen kobbervej 29 st. tv. ønsker basketboldbanen nedlagt, da det dunker fra bolde, når 

den rammer asfalten som der spilles på. Der spilles også efter 21:00 og nogle gange til efter 23:30. Ud over 

det synes hun også at børn fra nærliggende børnehaver, som bruger legepladsen ved den blå bro larmer 

rigtig meget.  

(der er 9 personer som har underskrevet Åse Petersens brev )  

Svar: 

Hvis man ønsker at nedlægge basketboldbanen skal det stilles som et forslag til afdelingsmødet. 

 

Udover det kom Åse Petersen på vegne af kobbervej 29 og 31, at de ønsker det store træ for enden (ved 

den modsatte side af barske boldbanen) kraftig beskåret eller helt fjernet da det skygger for de 2 opganges 

haver og altaner. 

Svar: 

Ejendomskontoret kontakter gartner for at bedømme hvad der kan gøres.    

                       

4. Godkendelse af referat fra d. 10.05.2017. 

Referatet blev godkendt. 
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5. Konstituering af bestyrelsen. 

Efter næstformand Bodil Berardino´s udtrædelse af bestyrelsen, konstituerede bestyrelsen sig på ny. 

 

Formand: Finn Pedersen. (Valgt ved afdelingsmødet).september 2016. 

Næstformand: Nikolaj kjær.  

Kasserer: Lise-Lotte Kleis. 

Joan B. Madsen: Bestyrelsesmedlem. 

Dan Esbensen: Bestyrelsesmedlem. 

Lise Saabye: Suppleant. 

 

6. Igangværende sager afd. Mødet 

a. Faldstammer og stigestrenge: Formanden orienterede kort om følgegruppemøde ang. sidste 

følgegruppemøde. 

b. Bedoerhus: Tages op på næste møde. 

c. Termofotografering: Afventer gennemgang 360 grader undersøgelse af hele bebyggelsen, som 

kommer i løbet af 2017.                                                      

 

7. Fra ejendomskontoret. 

a. Vejbelysning: Der er indhentet priser på forbedring af vejbelysning samt opsætning af belysning på 

gangsti  imellem stor legeplads og pladsen til storskrald. Ifølge Installatør er vejbelysning placeret 

rigtigt men kan modifiseres til bedre belysning.  

Bestyrelsen har bedt om et nyt tilbud kun på istandsættelse af de gadelamper vi allerede har. 

 

b. El-besparende lys i kælder og opgange: Udskiftningen er afsluttet. 

 

 

8.  Til ejendomskontoret 

Stor ros for helhedsindtrykket ved blok 3 (ved ejendomskontoret) efter etablering af små sten og de 

små træer. 

 

9.  Repræsentantskabsmøde d.17-5-2017. 

Joan og Finn afholdt en orientering fra deres sidste møde. Bodil Berardino ønskede at træde ud af 

organisationsbestyrelsen. 

Joan B. Madsen blev i bestyrelsen og Finn Pedersen blev valgt ind. 

 

10.    Øvrigt fra bestyrelsen. 

Beboer hjemmeside er igang, der findes et nyt tidspunkt til møde.  

 

11.   Eventuelt.            

 

12.    Tak for i aften. 

 


