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Referat af AB møde 
Onsdag den 10. januar 2018 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 blev valgt. 

 

2. Valg af referent. 

       Nikolaj blev valgt. 

 

3. Kontorvagt (Tina).  

 

1. Brev fra Joan Birck Madsen kobbervej 35. 2.th. 

 Da brevets indhold vedrører det grønne område, sendes Joans brev videre til det grønne udvalg,   

 som tager det op. 

 

2. Personlig henvendelse fra Lise Saaby Kiselvej 7c 1.tv. 

Lise havde 3 punkter vedrørende stigestrenge og faldstammer, de vil blive videre sendt til 

følgegruppen som tager dem op på næste møde. 

 

4. Godkendelse af referat fra 8.11. 2017.  

Rettelser til punkt 8a og 8b 

 

a. Urafstemning hund og kat.  

Er sendt ud, svar deadline den 21.12.2017.  Stemme-optællere repræsenterer to fra 

bestyrelsen, to fra ejendomskontoret, og 3 tilfældige beboere. Optælling af stemmer vil finde 

sted den 28.12.17 – resultatet offentliggøres af ejendomskontoret den følgende dag.  

b. Legepladsudvalget.  

Tovholdere, Lise Saabye og Jette Christophersen. Det fortsatte arbejde tages op i 2018. 

 

       Referatet blev godkendt. 
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5. Budget 2017. (Byggeregnskab, finansiering af markiser 1+2). 

 

       Formanden rykker KAB for svar. Afventer til næste møde. 

 

6. Tilbud om bredbånd: Bolignet og Danskkabeltv. 

 

Bestyrelsen takker nej tak til at få besøg fra de 2 firmaer. 

 

  Brev fra Jette Christophersen tages op på næste møde. 

 

7. Igangværende sager afd. Mødet 2016. 

 

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

  Bestyrelsen vil indstille forslaget om beboerhus i bero, indtil der er klarhed om hvor meget     

  plads det kommende letbane byggeri kommer til at fylde. Og bestyrelsen ser ingen grund til at    

     smide penge ud af vinduet, på en konsulent i den tid hvor vi går og venter besked. 

b. Faldstammer og stigestrenge:  

Afventer KAB. 

c. Termofotografering:  

Afventer gennemgang af beboelsen. (afventer KAB) 

 

8. Projekter fra afdelingsmøde 2017. 

 

a. Urafstemning hund-kat. 

  Der blev ved urafstemning 2018 stemt nej. 

 

b. Urafstemning inde kat, hund i pleje. 

  Der blev ved urafstemning 2018 stemt nej. 

 
c. Legepladser. Legepladsudvalget er valgt (afd. møde). 

  Der vil blive indkaldt til et møde snarest. 

 

d. Parkeringsproblemer. Parkeringsselskab, parkeringsudvalg? Privat parkering skilte? 

Kommunale tilladelse, hajtænder. 

Hajtænder ved Kisel-Kobbervej er tegnet op. Resten afventer Kommunen. 

 

e. Lås til boldbane. 

  Bliver lavet hurtigst muligt. 

 

f. Vejbelysning og cykelskure. 

Afventer bedre vejr. 
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g. Grønt udvalg. 

      Tages op på næste møde. 

 

9. 360 graders analyse.  

 Oplæg til besparelser i drift budgettet. Vi har gennemgået 306 graders analysen og talt om mulige  

 besparelser.     

          Afventer KAB 

 

10. Letbane ekspropriering. 

Afventer nærmere. 

 

11. Fra ejendomskontoret.  

    Der var intet fra ejendomskontoret. 

 

12. Til ejendomskontoret.  

 Grundet fejl på dørlås i bebyggelsen har EJK taget kontakt til Actas for at få et tilbud på en       

 vagtordning. 

 

13. Øvrigt fra bestyrelsen. 

a. Hjemmeside.  

Der bliver indkaldt til møde snarest. 

 

b. Ejendommens 60 års jubilæum.  

Fest komiteen har aftalt møde. 

 

14.  Eventuelt.  

    

15. Tak for i aften. 

 

 

       

 

 
 
 
 
 
 
  


