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Referat af AB møde 
Onsdag den 13.11.2019 kl. 18.00 

 

 
Tilstede: 

 
Finn Pedersen (FP) 
Nikolaj Kjær (NK)  

Tove Blidvang (TB) 
Kim Rosenberg (KR) 

Lise Saabye (LS) 
Lise-Lotte Kleis (LLK) 
Nicklas Gammelgaard Langballe (NGL) 

 
Gæst: Rene Løfqvist 

 
Fraværende:  
 

Pia Holberg (PH) 
 

Erfaringsudveksling ang. faldstammer-stigestrenge. Hvad gør vi?? 

 

Rene Løfqvist forlader mødet efter erfaringsudvesklingen. 

 

 DAGSORDEN: 

1. Valg af ordstyrer - Nikolaj 

2. Valg af referent – Kim blev valgt. 

3. Kontorvagt (Kim). 

Berit Mahler, Kobbervej 27; Hvad sker der med Dørlåsene? Dette er pkt. 

5 på dette møde.  

Vores varmeregning er højere end normalt, pga værkstedet!? 

Køkkenafløb gennemføring er ikke lukket ordentligt ifm. WC renovering, 

det skaber en kuldebro. Isolering af loftet i værkstedet. 

Et ønske om plader foran gitteret ved krybekælderen. Sedlen er givet til 

ejendomskontoret. 

4. Godkendelse af referat fra d. 09.10.2019 – Godkendt 

5. Diverse forslag fra beboere til afd. mødet. Dørlåse (batteri backup).  

Ejendomskontoret afventer endnu et tilbud. 

6. Vinduer og isolering. Igangværende KAB. I nyt i denne sag. 
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7. Faldstammer stigestrenge. Afventer KAB. Der bliver indkaldt til et 

følgegruppemøde i nærmeste fremtid. 

8. Fra ejendomskontoret: Reng. af altaner. Ejendomskontoret har klaget 

over resultatet, og regningen er ikke betalt endnu. Vi afventer firmaet. 

Parkering, afstribning ved p-plads; Torben har kontaktet kommunen 

og de er ikke vendt tilbage endnu. 

MC. Parkering; Skilt eller markering som man kan se at det er en MC-

parkering,  

Varmecentral (status); Det virker ifm. at der er skiftet en dims. 

Rollator (dispensation); Der er givet afslag på en dispensation.  

9. Til Ejendomskontoret. Garagerevision(kontrol af garagerne); 

Metoderne vi har besluttet til afdelingsmødet er godkendt af KAB. 

Varslinger (Enco-Brunata); FP: Varslingerne følger ikke reglerne, da 

der både skal falde en 14dags og en 3 dags varsel. Ligeledes skal der 

falde en dato samt tidspunkt. Kan man få en app til at tjekke ens 

vandforbrug – Kontoret undersøger det. 

LLK; Et gelænder i højre side ved kældernedgangen i blok 9; 

Kontoret undersøger hvad det koster og vender tilbage. 

LS; Vask af opgange, der bliver vasket udenom måtterne? 

NGL: Det er noget kontoret har bestemt, da dette kunne være et tegn på 

ingen hjemme.  

10.Legepladsudvalg. Rundgang. Der har været en gennemgang og referatet 

af rundgangen bliver sendt rundt til legepladsudvalget. Vi afventer dette 

for at finde ud af et evt. budget. Kontoret søger om at få det resterende 

af budgettet overført til næste år.   

11.Øvrigt fra bestyrelsen: Hjemmesideudvalget holder møde snarest.  

12.Eventuelt. FP: Hvordan går det med den store vaskemaskine? 

Kontoret afventer mekaniker. 

13.Tak for i aften.  

 
  

Således oppfattet  

  

Kim Rosenberg 

 


