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Referat af ordinært AB møde 
Onsdag den 14. marts 2018 kl. 18.00 

 
 

Tilstede: 
 
Finn Pedersen (FP) 
Nikolaj Kjær (NK)   
Lise-Lotte Kleis (LLK) 
Tina Cayuga (TC) 
Lise Saabye (LS) 
Jette Christophersen (JC) 
 
Fraværende:   Lise Thrane, Nicklas Langballe.  
 
 
 
DAGSORDEN:    
            

1. Valg af ordstyrer. 
Nikolaj Kjær. 

 
2. Valg af referent. 

Tina Cayuga. 
 

3. Kontorvagt (Jette).  
Ingen henvendelser. 
  

4. Godkendelse af referat fra d. 14.02.2018  
Ingen bemærkninger. Referat godkendt. 

 
5. Bestyrelsens opgaver ift. Ejendomskontor og beboere. 

Alt hvad der tilhører drift og beboerforhold henvises til ejendomskontoret. Det er dem der 
skal tage sig af det. Henvendelse til bestyrelsen er udelukkende i de tilfælde hvor beboeren 
ikke har opnået svar fra ejendomskontoret, det skal gå videre til bestyrelsen.  

 
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: Er i gang. (Kort orientering). 
Formanden gav en kort orientering fra sidste følgegruppemøde. 
Projektet er begyndt med at etablere en byggeplads, på legeplads og græsplæne ved 
blok 9. 
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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. (L-L).  
For at opsætte parkeringsskilte ved privat parkering på (privat-offentlig vej Kobbervej 5-
18) skal der udformes en skilteplan. Derefter skal planen godkendes af Vestegnens politi. 
 

f. Lås til boldbane. (EJK). Problem med dør står åben. Automatisk luk.??  
Ejendomskontoret er i gang med at løse problemet. 

 
g. Vejbelysning og cykelskure.  

Afventer bedre vejr.  
 

h. Grønt udvalg. Oprette, udsende til beboere. Div. Opgaver fra afd. Mødet.  
Afventer. 

 
 

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

 
9. Fra ejendomskontoret:  

Intet. 
 

10. Til ejendomskontoret:  
Intet. 

 
11. Øvrigt fra bestyrelsen:   

a. Hjemmeside. Aftale nyt møde. Afventer aftale md Karen fra KAB. 
 

b. Ejendommens 60 års jubilæum 2018.  
Afventer.  
 
 

12. Eventuelt.  
  Intet. 

 
 
             Tak for i aften. 
 
 
             Ref:  TC. 
 
 
  


