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Referat af AB møde 
Onsdag den 14.08.2019 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:   Jens Løth 
 
Fraværende: 
 

1. Valg af ordstyrer.  
Nikolaj blev valgt 

 
2. Valg af referent. 

Kim blev valgt 
 

3. Kontorvagt (Nikolaj). 
Intet at bemærke 

 
4. Godkendelse af referat fra d. 12.06.2019 

Intet at bemærke - godkendt 
 

5. Diverse forslag fra beboere til afd. mødet. 
NIL  

 
6. Afdelingsmøde d. 02.09.2019 Diverse. Herunder div. forslag. Dirigent? Tilbud ang. vinduer og 

støjdæmpning fra sidste møde. 
Jens: tilbud ang. vinduer og gavl fremlagt. Afventer pris. 
Der er givet tilsagn om ca. kr. 20.000+moms til måling af støj ud mod Ringvejen før letbane. 

 
Jens forlader mødet 
 

7. Beboernet. Tilbud udsendt. 
Det blev enstemmigt vedtaget at gå efter Dansk Kabel TV. scenarie 2.  

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

Vi afventer ekstraordinært følgegruppemøde d. 20/8. 
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9. Markiser:  
Der mangler at få lavet markiser på 3 lejemål. Forventet afslutning 16 august.  

 
10. Fra ejendomskontoret: Reng. af altaner. 

- Nicklas efterfølger et tilbud Sontex for at undersøge evt. faldgrupper.  
- Tilbud for at reparation af legepladser, fra Springer´s. Godkendt. 
- Glasbur foran opgangsdør Kiselvej 9, Droppet indtil videre pga. prisen. 
- Forslag fra beboer om at ændre på toilettets indretning. Dette kan vi ikke tage stilling til 

før selve byggesagen med ENCO er afsluttet.   
 

11. Til ejendomskontoret. Lås og adgang til boldbane? Dette er lavet. 
Lise S: Service på vinduer og altandøre? Henvend på ejendomskontor, som får lavet dette. 
Nikolaj (for Lise): Lamperne ved indgangsdørene, mangler numre. Ejendomskontoret får 
testet en løsning i løbet af den næste måned.  

 
12. Det grønne udvalg.  

Efter en gennemgang af det grønne udvalg, er det blevet indhentet et tilbud på ca. kr. 
85.000 m/moms. Prioriteringen af arbejdsopgaverne bliver sendt til ”det grønne udvalg”.    

 
13. Legepladsudvalg. Hvem er med? Invitation til udvalg?  

Nikolaj får styr på dette udvalg 
 

14. Festudvalg. 
Der er 76 tilmeldte og festudvalget har uddelegeret opgaver og skal mødes snarest. 

 
15. Øvrigt fra bestyrelsen:  

Hjemmeside: Satser på at hjemmesiden kan vises til afdelingsmødet   
Parkering: Kommunen har ikke vendt tilbage på forespørgslen om at anlægge flere p-pladser 

 
16. Tak for i aften.  

 
  

 


