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                                                            Referat af AB møde 
Onsdag den 08.05.2019 kl. 18.00 

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

1. Valg af ordstyrer. 
Finn. 
 

2. Valg af referent. 
Nikolaj. 
 

3. Kontorvagten. (Kim) 
Henvendelse fra beboer: Merethe Ditlevsen Kobbervej 24, 2.th. Fortalte at der står en 
motorcykel og larmer kl. 07.00 om morgenen ved Kobbervej 22. Ejendomskontoret vil 
tage fat i personen med motorcyklen. 
 
Tilmelding til det grønne udvalg: 
Inge Sambleben kiselvej 1, 2.tv. - Berith Mahler Kobbervej 27, st.th. 
 
Tilmelding til Legepladsudvalg: 
Astrid Mahler Kiselvej 3, 1. tv. 
 
Tilmelding til festudvalg: 
Adam Marcinkooslè Kiselvej 7a, 2.tv. - Jesper Nilsen Kiselvej 7a, 1. tv. 
 
 
 

4. Godkendelse af referat fra d. 10.4.2019. 
Referatet blev godkendt. 
 

5. Markiser: 
Opsætningen er stadig i gang.  
 

6. 360 grader analyse: 
Bestyrelsen snakkede om sløjfe kontorvagten onsdag morgen, da man har en onsdag 
aften, og i den forbindelse flytter telefonvagten fra onsdag morgen til onsdag aften 
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(16.30 til 17.00) så ejendomskontoret kan bruge tiden på andet arbejde. Og derved kan 
der spares på budge. Der blev også snakket om at sløjfe torsdag morgens kontorvagt, 
dog vil telefonenen stadig være åben. Det er også besluttet at forhøje indskuddet med 
max 237,00 kr. pr. m2. Da det vil afhjælpe ejendommen ved fraflytning, hvis der skal 
laves meget ved lejligheden. 
Dette gælder kun indgåelse af nye lejemål. 
 

7. Nye vedtægter vedr. udlejning af garager. 
Bestyrelsen laver udkast til næste møde, hvor der så laves nye vedtægter. 
 

8. Fra ejendomskontoret: 
Der frem skaffes en nyt tilbud på rengøring af vores altaner, da de første tilbud ikke va 
så attraktive. 
 

9. Til ejendomskontoret: 
a) Der er stadig folk udefra der benytter boldbanen, dog har der ikke været klager 

over larm efter kl. 21.00 fra boldbanen. Der har også været udøvet hærværk på 
de brædder der er foran, hvor man har sparket 2 af dem i stykker, i et forsøg på 
at komme ind på banen. Brædderne er allerede blevet repareret af 
ejendomskontoret. 
 

b) Der er stadigvæk meget støj fra varmecentralen. Ejendomskontoret vil kigge på 
det med det samme. 

 
10. Faldstammer og stigestrenge: 

Der mangler stadig en afslutning fra følgegruppen info kommer. 
 

11. Det grønne udvalg: 
Der vil blive indkaldt til gennemgang af de grønne områder i starten af juni. 
 

12. Legepladsudvalget: 
Der vil blive indkaldt til gennemgang af legepladserne. 
 

13. Ejendommens 60 år´s jubilæum2018: 
Der er nu 4 personer i fest udvalget. Så arbejdet kan gå i gang, med at planlægge en 
fest. Der vil blive indkaldt til møde med udvalget. 
 

14. Øvrigt fra bestyrelsen: 
a) Hjemmesiden er godt i gang, og der arbejdes stadig med at finpudse den. 
b) Vi afventer svar fra kommunen om der kan anlægges p-pladser uden at spørge 

om lov. 
 

15. Eventuelt: Organisationsmøde d. 13-5-2019 
 

16. Tak for i aften. 
 
 

  


