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Referat af AB møde 
Onsdag den 12. december 2018 kl. 18.00 

 
 
 
Tilstede: 
 
Finn Pedersen (FP) 
Nikolaj Kjær (NK)   
Lise-Lotte Kleis (LLK) 
Lise Saabye (LS) 
Kim Rosenberg (KR) 
Nicklas Gammelgaard Langballe (NGL) 
 
Fraværende: 
Tove Blidvang (TB) 
 
 
 

1. Valg af ordstyrer. 

       Finn blev valgt. 

 

2. Valg af referent. 

       Nikolaj blev valgt. 

 

3. Kontorvagt (Kim). 

Brev fra beboer Åse Clausen kiselvej 1 St, tv.  

Som gerne vil melde sig til festudvalget til vores 60 års jubilæum. 

 

4. Godkendelse af referat fra den 14.11.2018 

 

Under punkt 5. stykke a. 

          Røgalarmer kælder: 
          Tilbud på røg alarmer: 107.000,00 kroner + moms 

Der undersøges om der kan skaffes røgalarmer fra Tryg til billigere penge. 

 

 

Under punkt 7. 

Kæde foran container, hvor der er parkering forbudt mellem 8.00 – 12.00 vil koste 11.600 kr.                                                                                                                    

           Der vil blive opsat en kæde foran containerpladsen, så der ikke kan parkeres imellem kl. 08.00 og 

kl. 12.00.  
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5. Forslag fra afdelingsmødet. 

 

a. Røgalarmer kælder: 

Afventer nyt tilbud. 

 

b. Vinduer, Isolering: 

Afventer budget 2019. 

 

c. Markiser: Afventer KAB. 

 
6. 360 grader analyse:  

Oplæg til besparelser på driftsbudgettet, afventer KAB.  

 

7. Fra ejendomskontoret:   

a) Mc-parkering. Der er kommet et nyt tilbud på 35.600 kr. dette tages op på næste 

afdelingsmøde i januar 2019. 

b) Reng. Af altaner (pris). Afventer  

c) Kobbervej 1 (rep. Af køkkengulv, mus). Køkkenet gulvet i kobbervej 1 er lavet. 

 

8. Til ejendomskontoret: der var ingen ting til ejendomskontoret denne dag.  

 

 

9. Faldstammer og stigstrenge: kort orientering: Formanden gav en kort orientering. 

 

 

10.  Igangværende sager arg. Mødet 2016: 

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

(Sat i bero pga. af letbane ekspropriering).  

Afventer stadig. 

    

11. Ejendommens 60 år`s jubilæum 2018: 

          Vi afventer flere tilmeldinger til festudvalget. 

 

12. Øvrigt fra bestyrelsen:  

Der anbefales et 10 turs klippekort (af 10x 1time) fra KABs side til 9000kr. Udover det er der stadig 

timer tilbage fra opstarten til at kunne få startet hjemmesiden op, så vi går i gang i det nye år med 

at få hjemmesiden op og i gang. 

 

13. Eventuelt: 

 

14. Tak for i aften og go jul Nk. 

 


