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Referat af AB møde 
Onsdag den 14. februar 2018 

 
 
 
 
 
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 (Nikolaj). 

a. Brev fra en beboer, Merete Ditlevsen Kobbervej 24 2.th. Som ønsker de sidste frugttræer 

fjernet, da de tiltrækker rotter. 

b. Personlig henvendelse af en beboer, Åse Gunnerstuen Kobbervej 22 s.th. Der ønsker 

frugttræer og fuglehusene fjernet på grund af muligheden for rotter. 

Der afleveres svar til begge beboere. 

Hvis man observerer, ser rotter i området skal man straks henvende sig til kommunen og 

ejendomskontoret. 

 

 

4. Godkendelse af referat fra 8.11. 2017.  

Rettelse til punkt 7.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. Bestyrelsen afventer eksproprieringsplan fra 

letbanen. Når denne er kendt tager bestyrelsen forslaget op igen. 

Forslagsstilleren får tilsendt et personligt brev. 

 

       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, Danskkabeltv og Stofa 

Afdelingen har kontrakt med Yousee til udgang 2019, hvor bestyrelsen til den tid vil kigge på ”nye 

udbyder” igen.  

 

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). Tages op efter ekspropriering af let banen. 
 

b. Faldstammer og stigestrenge: Er i gang. (Kort orientering). En hurtig gennemgang fra 

formanden. 

 
c. Termofotografering: Afventer gennemgang af beboelse. (Afventer KAB). 

d. Legepladser. Legepladsudvalg er valgt (afd. møde). (LS og JC). 

(Udvalg bliver indkaldt i 2018). 

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

Kommunale tilladelser. Afdelingen har fået sat nye vejskilte op, og vi har fået lov fra 

kommunen til at sætte privat parkering skilte op på vores p-pladser, ved Kobbervej 5-9 og 

14-18.  

f. Lås til boldbane. Lås til boldbanen er monteret. 

g. Vejbelysning og cykelskure. Vi afventer stadig bedre vejr. 

h. Grønt udvalg. Oprette, udsende til beboere. Der er fundet en tovholder til det grønne 

udvalg, som vil indkalde til en rundtur i det grønne til foråret. 

 
 

 

 
 

 



Kobbervej / Kiselvej.                                                          Februar 2018 

Side 3 af 3 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

8. 360o analyse. Oplæg til besparelser på driftsbudgettet. Hvad kan spares / ændres. Afventer KAB. 

 

 

9. Fra ejendomskontoret.  

a. Der mangler beskæring af træer på græsplænen ved stor legeplads samt fældning af 2 syge 

træer ved hjørne.  

b. Manglende udvendig lys ved opgangsdøre, tilbud indhentet på ca. 90000 kr. 

 

10. Til ejendomskontoret. (Vagtordning til ejendom efter kontoret er lukket. SIF) 

Der er indgået ny aftale med Actas i stedet for Sif.  

Ved tilkald til vagt vil der ikke blive talt om hvem der skal betale. Det tages op med 

ejendomskontoret senere. (man skal IKKE betale med det samme). 

Ved tabt, glemt nøgle skal man selvfølgelig selv betale. 

Der er opsat nye skilte med nyt telefonnummer ved dørene med oplysninger på Actas. 

 

11. Øvrigt fra bestyrelsen. 

a. Hjemmeside.  

Under opbygning. Og nyt møde er aftalt. 

 

b. Ejendommens 60 års jubilæum.  

Jubilæumsfesten vil blive udskudt til 2019, da vores faldstamme/stigstrenge projekt nok vil 

overskygge vores jubilæum. Der arbejdes dog stadig på en lille sjov ting til omdeling i 

bebyggelsen.  

 

12.  Eventuelt.  

    

13. Tak for i aften. 

 

 

       

 

           Tak for i aften. 

            NK. 

 
 
 
 
 
 
  


