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Referat af AB mode
Onsdag den 10. oktober 2018 kl. 18.00

Tilstede:

Finn Pedersen (FP)

Nikolaj Kjer (NK)

Lise-Lotte Kleis (LLK)

Lise Saabye (LS)

Kim Rosenbere (KR)

Nicklas Gammelgaard Langballe (NGL)

Tove Blidvang (TB)

Fraverende:
Lise Thrane (LT)

7. Valg af ordstvrer.

Finn blev valgt.

2. Valg af referent.

Nikolaj blev valgt.

3. Kontorvaet (Lise-Lotte).

a. Brev fra beboer I Der vil hore om der er mulighed for at

f6 renset/vaske ydersiden af altanen (specielt glas delen). Ejendomskontoret er i gang med

at indhente priser pi rens/vask af ydersiden af vores altaner. lnfo vil komme nir der

forlagger tilbud, der kan godkendes.

b. Brev fra beboer . Der har i langere tid varet plaget af mus

i lejligheden, da der mangler gulvbradder i kokkenet under k0kkenskabene.

Ejendomskontoret har haft gang i en rakke tiltag, dog uden den helt stor virkning.

Ejendomskontoret vil nu f6 lukket hullerne i kOkkenet gulvet, og det skulle gerne fjerne
problemet.

4. Godkendelse af referat fra 8.11. 2017.

Rettelse til punkt 7.

ROgalarmer til el - nettet sattes op i kelderen - Ejendomskontoret indhenter priser.

Vinduer: der er afsat 50.000,00 kroner til undersogelser i 201-9 budget, af udskiftning af

vinduer & isolering af gavle og under vinduer.

Markiser: En kort gennemgang ved Jens LOth.

Referatet blev god kendt.

Det er Onsket at udsende indkaldelser og referater i pdf. format.
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5. Forslas fra afdelingsmodet.

a. R@galarmer kalder:
Tilbud kommer pi neste Ab mode den L4lLl-2O78

b. Vinduer, lsolering:

Unders6gelsen vil gi i gang i starten at2O1-9 da man afventer det nye budget.

c. Markiser: Afuenter KAB.

5. lgansvarende sager afd. Modet 2!116.

a. Afd. Bestyrelsen kommer med opleg til aendring af areal til beboerhus.

(Sat i bero pga. letbane ekspropriering).

7. Faldstammer os stigstrenge: Kort orientering.

Reprasentanter fra f0lgegruppen gav en koft orientering.

8. 350 erader analvse: Opleg til besparelser pi driftsbudgettet, afuenter KAB.

9. Fra eiendomskontoret: Mc-parkering, opmarkning af gule striber pi fortov Kobbervej Block 5.

Ejendomskontoret unders6ger i kommunen om der er mulighed for at lave mc-p-pladser, overfor

Kiselvej 1 (pi det gresstykke til hojre for affalds 6, hvor der ikke rigtig kan gro noget)

Opmerkningen af gul stribe pi kantsten ved Block 5 Kobbervej vil ske inder for et par uger.

10. Til eiendomskontoret:

Kan det lade sig gorc at opsatte rygning forbudt skilte i vores opgange?

ejendomskontoretfortalte at det mAtte de ikke, og man kunne kun henstilletil at beboerne ikke

169i opgangene. Ellers skal det op som forslag til endring af husordenen til det naeste afdelings-

mOde i2019.

11. Eiendommens 60 5r's iubileum 2018:

Oprettelse af et nyt festudvalg, og om der er nogle i bebyggelsen der ville vere interesserede i at

vare med idette.

12. dvrist fra bestvrelsen:

Bestyrelsen vil h6re KAB hvad det vil koste, at de lavede vores hjemmeside. Med vores input og

ting, da bestyrelsen ikke har tiden til selv at lave hjemmesiden pt.

13. Eventuelt:

14. Tak for i aften.

NK.

Side 2 af 2


