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Referat af AB møde 
Onsdag den 11.09.2019 kl. 18.00 

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

DAGSORDEN: 
 

Velkommen til ny bestyrelse. 
 

1. Valg af ordstyrer. 
Nikolaj 

 
2. Valg af referent. 

Lise-Lotte 
 

3. Kontorvagt (Lise-Lotte). 
Brev fra beboer vedr. placering af barnevogn i et af de nye cykelskure. Vi prøver for en 
periode og tager det op til fornyet overvejelse efter en passende periode. Det drejer sig kun 
om cykelskuret på Kobbervej (rundingen) og hvis der skulle komme mange cykler, så har de 
fortrinsret. 

 
4. Godkendelse af referat fra d. 14.08.2019 

Rettelse Punkt 11.  
Lise S: Service på vinduer og altandøre? Henvend på ejendomskontor, som får lavet dette. 
Nikolaj (for Lise) Lamperne ved indgangsdørene, mangler numre. Lise: Lamperne ved 
indgangsdørene mangler numre. Ejendomskontoret får testet en løsning i løbet af den 
næste måned.  
Resten af referatet er godkendt. 

  
5. Konstituering af ny bestyrelse. 

Finn er genvalgt på afdelingsmødet, som formand 
Nikolaj valgt til næstformand 
Lise-Lotte valgt til kasserer 
Pia er første suppleant 
Tove er anden suppleant. 
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6. Evaluering af afdelingsmødet d. 02.09.2019 

Indtrykket er at mødet gik godt, stille og roligt. 
 

7. Diverse forslag fra beboere til afd. mødet. Dørlåse, Husorden, Udlejning garager, 
Dørlåse: Et slutblik, der gør at dørene er åbne ved strøm afbrydelse vil koste 56.000,00 
kroner 
Husorden: Det nye tiltag er godkendt og vil blive skrevet ind i husorden. 
Udlejning af garager: Forslaget blev godkendt 

 
8. Vinduer og isolering. Igangværende KAB. 

Vi afventer yderligere oplysninger fra KAB 
 

9. Beboernet. Tilbud udsendt. Invitere til næste møde.? 
Allan Thomsen fra Dansk Kabel - tv inviteres til næste møde 

 
10. Faldstammer stigestrenge. Hvad gør vi?? Der sker intet fra KAB eller nogen anden. 

Afventer stadig, men diskutere forsat 
 

11. Fra ejendomskontoret / til Ejendomskontoret: Reng. af altaner. Fortsættelse. (Budget til 
2020) 
Vil blive lavet i indeværende regnskabsår. 
Voksenlærling er startet, hun hedder Tina, som veksler mellem os og Hækmosen. 
Til Ejendomskontoret: Varmecentral, virker i øjeblikket. Der kommer en varmekonsulent og 
kigger på det. 

  
12. Legepladsudvalg. Hvem er med? Invitation til udvalg? Fortsættelse. 

Vi hører nærmere i oktober. 
 

13. Festudvalg. Kort orientering. 
 

 
14. Øvrigt fra bestyrelsen:  Hjemmeside? Parkering og MC. Parkering. 

Hjemmesiden – vi afventer stadigvæk KAB 
Parkering & MC Parkering: Der etableres MC parkering for enden af garage nr. 2 til 3 
motorcykler. Prisen er 28.500,- kroner. 
Bil parkering, vi har ikke hørt fra kommunen endnu. NK rykker for svar. 
 

  
15. Eventuelt.  

 
 

16. Tak for i aften.  
 

                          
                          
 


