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Referat af AB møde 
Onsdag den 8 August 2018 kl. 18.00 

 
Tilstede: 
 
Finn Pedersen (FP) 
Nikolaj Kjær (NK)   
Lise Thrane (LT) 
Torben Hald Mathiasen 
Jette Christophersen (JC) 
Lise Saabye (LS), 
 
Fraværende:   Nicklas Gammelgaard Langballe (NGL), Lise-Lotte Kleis (LLK) 
 
 
 
 
 
 
                DAGSORDEN:               

1. Valg af ordstyrer. 

       Lise Saabye 
 
2. Valg af referent. 

Nikolaj 
 

3. Kontorvagt (Finn). 
En beboer fra Kobbervej nr. 5, ønsker brandalarmer i opgangene da man ser en fordel i at hele 
opgangen kan høre dette. Frem for at hver person selv skal sørge for en Alarm. Beboeren skal 
stille det som et forslag til afdelingens mødet den 10 sept. 2018.08.09 
 

4. Godkendelse af referat fra d. 13.06.2018. 
Der er en rettelse til punkt 15 b.  
Tina Cayuga er udtrådt af bestyrelsen pga. personlige årsager og vi takker for godt samarbejde. 

1. Suppleant Jette Christophersen, indtræder som bestyrelsesmedlem i resten af Tinas  
     periode. 

                     Referatet blev godkendt. 
  

5. Afdelingsmøde d. 10.09.2018. 
En let orientering hvad der skal ske mødet. 
 

6. Budget til afdelingsmødet. 
Afdelingsbestyrelsen har gennemgået budget for 2019 der vil blive udsendt sammen med 
indkaldelse 8 dage før mødet d.10.09.2018 
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7. Budget 2017. (Byggeregnskab, finansiering markiser 1 + 2): Der kommer et forslag til 
markiserne fra KAB til afdelingsmødet d.10.09.2018 Afventer budget fra KAB. 

 
8. Igangværende sager afd. mødet 2016.  

 
a. Afd. Bestyrelsen kommer med oplæg til ændring af areal til beboerhus. 

(sat i bero pga. Letbane ekspropriering) 
 

b. Termofotografering: Afventer gennemgang af beboelse. (afventer KAB) 
 

c. Lås til boldbanen: Udført inden udgang af August. 
 

d. Vejbelysning og cykelskure: Cykelskure vil stå færdig den 15/8, vejbelysning er færdig gjort. 
 

e. Belysning gangsti græsplæne: Forventes færdig slut september, da håndværkene har fået 
de forkerte dele hjem. 
  

9. Faldstammer og stigestrenge: Kort orientering. 
Formanden gav en kort orientering. 

 
10. Grønt udvalg:  

Har modtaget tilbud fra Anno-Ren på diverse arbejder, som skal laves, som lyder på 40.900. 
 Det grønne udvalg indkaldes til møde da diverse opgaver koster mere end hvad der er penge 
til. Hvor fra de vælger hvad der skal laves. 

 
11. 360o analyse. Oplæg til besparelser på driftsbudgettet. Hvad kan spares / ændres:  

Orientering fra møde med Jens Løth og Ejendomskontoret. 
De følgende punkter er udvalgt indtil videre til godkendelse hos KAB: Mandags fejning af 
trappeopgang, fjernelse af køleskab fra lejekontrakten,   
 

12. Fra ejendomskontoret:  
Flere beboer har henvendt sig til ejendomskontoret, med løse fliser på badeværelse. Efter start 
på projekt stigstreng og faldstamme.  
 

13. Til ejendomskontoret:  
Ingen ting. 

 
14. Ejendommens 60-års jubilæum 2018: Afventer 2019. 

Der er afsat flere penge til ejendommens jubilæum. 
 

15. Øvrigt fra bestyrelsen:   
A. Hjemmeside forsat under opbygning 

 
16. Eventuelt.  

Intet til eventuelt. 
 

 
17. Tak for i aften.  


