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Referat af AB møde 
Onsdag den 11.04.2018 

 
 
 
 
 
Tilstede: 
 
Finn Pedersen (FP) 
Nikolaj Kjær (NK)   
Lise-Lotte Kleis (LLK) 
Tina Cayuga (TC) 
Lise Saabye (LS) 
Lise Thrane (LT) 
Jette Christophersen (JC) 
Torben Hald Mathiasen (THM) 

 
Fraværende: 
Nicklas Gammelgaard Langballe (NGL) 
 

 
1. Valg af ordstyrer. 

Lise-Lotte blev valgt. 

 

2. Valg af referent. 

       Nikolaj blev valgt. 

 

3. Kontorvagt (Finn). 

 

Personlig henvendelse /Brev fra Tove Hansen. Der spørges om skimmelsvamp, isolering og den 

gennemgang af den rapport der skulle komme derfra.  

Udover ville hun høre om hvornår Cykelskur med tag vil blive opført.   

Hun ville også gerne ha fjernet Indgangs partiet ved kiselvej 9, grundet røggener. 

Dette skal stille som et forslag til afdelingsmødet i september.  

 

Personlig henvendelse/brev fra Inge Ross. Der vil høre om vores råderet vil blive forlænget, hun 

ville ikke kunne nå at få nye fliser op inden fristen udløber (på grund af nye badeværelser).  

 

 

4. Godkendelse af referat fra 14.03.2018. 

Referatet blev godkendt. 
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5. Ghettoplan: Regeringens udspil, landsbyggefonden. 

Regeringen vil tage 13 milliarder fra landsbyggefonden, til renovering af ghetto områder frem til 

2026.  

Formanden orienterede bestyrelsen om regeringens planer for renovering af ghettoområder. 

Mere herom senere. 

Afdelingsbestyrelsen opfordrer kraftigt alle beboere til stemme nej til regeringens forslag. 

Det kan gøres ved at gå ind på dette link og skrive under på en protest. 

www.skrivunder.net/fingrene_vak_fra_lejernes_penge   

Du kan kopiere dette link og indsætte i din browser.  

På www.BL.dk kan man læse mere om regeringens tiltag, og stemme i mod.  

 

6. Budget 2017. (byggeregnskab, finansiering markiser 1+2). 

Afventer KAB. 

 

7. Igangværende sager afd. Mødet 2016. Tages op igen efter afd. Møde 2017. 

 

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

(sat i bero pga. letbane ekspropriering). 

 

b. Faldstammer og stigestrenge. 

Formanden fortalte kort hvor langt projektet er kommet. 

 

c. Termofotografering. 

Afventer KAB. 

 

d. Parkeringsproblemer.  

Nye parkeringskilte og andre vejskilte er sat op. 

 

e. Lås Til boldbane. 

Der bliver sat en fjeder på døren til boldbanen, så den selv lukker. 

 

f. Vejbelysning og cykelskure. 

Cykelskure opsættes inden for 2 uger (start uge16) 

Vejbelysning er indkøbt med der er 8 uger leveringstid, vil blive opsat når de kommer hjem. 

 

g. Grønt udvalg.  

Der er blevet indkaldt til rundgang den 18.04.2018 

 

 

 

 

http://www.skrivunder.net/fingrene_vak_fra_lejernes_penge
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8. Legepladsudvalg.  

Legepladsudvalget har været på tur d. 06.04.2018.  

Der er ikke penge på budgettet til den helt store renovering.  

Indtil der er kommet flere penge i budgettet, vil der blive udført de mest nødvendige reparationer 

for det beløb der er til rådighed. (af sikkerhedsmæssige grunde). 

Direkte farlige legeredskaber vil blive fjernet indtil videre hvis der ikke er penge til reparation eller 

udskiftning 

 

9. 360o analyse. Oplæg til besparelse på driftsbudgettet. Hvad kan spares/ændres. 

Afventer KAB. 

 

10. Fra ejendomskontoret: 

 

11. Til ejendomskontoret 

 

12. Øvrigt fra Bestyrelsen: 

 
a. Hjemmeside. Hjemmeside kursus d. 24.04.2018 

 

b. Ejendommens 60 års jubilæum d. 24.05.2018 

        Jubilæumsfest udskydes til 2019, på grund af vores projekt i ejendommen. 

 

13. Eventuelt. 

 

14. Tak for i aften. 

 

Tak for i aften 

NK. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 


