
Kobbervej / Kiselvej.              December 2019 
  

Side 1 af 3 

 

 
 
 

Referat af AB møde 
Onsdag den 11.12.2019 kl. 18.00 

 

 
Tilstede: 

 
Finn Pedersen (FP) 
Nikolaj Kjær (NK)  

Kim Rosenberg (KR) 
Lise Saabye (LS) 

Lise-Lotte Kleis (LLK) 
Pia Holberg (PH) 
 

Fraværende:  
Tove Blidvang (TB) 

Nicklas Gammelgaard Langballe (NGL) 
Torben Hald (TH) 
 

 

 DAGSORDEN: 

1. Valg af ordstyrer. Nikolaj blev valgt. 

2. Valg af referent. Kim Blev valgt. 

3. Kontorvagt (Finn). FP: Intet af berette. 

4. Godkendelse af referat fra d. 13.11.2019 

 

5. Kort orientering fra ”mosemøde” d. 5.12.2019 vedr. deling af serviceleder. 

FP: Holdningen blandt deltagerne er at vi skal se tiden an. 

Der er aftalt et nyt møde i det nye år. Mødet er d. 18.03.2020 

Orientering ang. ændring på ejendomskontor. 

FP: Fortæller om diverse omrokeringer på kontoret. 

NK: Der skal være bedre kommunikation på kontoret mellem Nicklas og 

den stedfortrædende til bestyrelsesmøderne.   

 

6. Diverse forslag fra beboere til afd. mødet.  

Dørlåse (batteri backup): Kontoret afventer et tilbud fra ACTAS 
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7. Vinduer og isolering. Igangværende KAB: Intet nyt 

 

8. Faldstammer stigestrenge. Orientering fra følgegruppemøde d. 

28.11.19:  

NK: En kort orientering fra mødet. 

 

9. Fra ejendomskontoret:  

Reng. af altaner: Gennemgået en gang mere og afsluttet af kontoret. 

Flere medlemmer mener ikke at resultatet er i orden.  

Parkering, b.la. MC. Parkering: MC- parkeringen er helt færdig og den 

er taget i brug.  

Pris på gelænder (fra sidste møde): Prisoverslag er kr. 5.000, -/pr 

kældernedgang. Der er enighed om at vente, da der skal være den store 

renovering af kældernedgang.  

Rollator (dispensation): Man afventer et besøg fra kommunen ift. 

regler om brandsikkerhed.   

Afstribning ved p-plads: Afventer kontoret. 

 

10.Til Ejendomskontoret. Ved strømsvigt går varmecentral ned. (Procedure 

for dette):  

FP: Læser op fra kontorets procedure.  

App. til aflæsning af vandforbrug (Brunata): 

Kontor: Man kan godt få en app, vi afventer pris fra Brunata.  

Bestyrelsen er enig om at man skal have mulighed for tjekke ens eget 

forbrug. Så derfor mener bestyrelsen at alle skal tilgang til app’en. 

LS: Markiser i enkelte lejemål bliver ikke trukket ind. Det er 

misligholdelse af markisen.  

Kontor: Der er blevet sendt flere breve ang. dette og beboerne er blevet 

varslet om at de bliver opkrævet for dette ved fraflytning.    

 

11.Legepladsudvalg. (Budget)  

NK: Et forslag om at rykke udvalget over til ejendomskontoret. Enighed 

blandt bestyrelsen. 
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FP: Læser et brev op fra Arch play. Et ønske om et fremtidig forløb. Bliver 

overdraget til ejendomskontoret. 

 

 

12.Øvrigt fra bestyrelsen:   

Hjemmeside; finde tid til møde: Godkendt, og den bliver startet op 

snarest. 

Bestyrelsesmiddag: fredag d. 7 feb. 2020 

Fibernet: Vi afventer et tilbud ang. Forsikring af anlægget.  

 

13.Eventuelt 

Sag om larm fra varmecentral om natten:  

Igennem det sidste års tid er der forekommet meget støj-larm fra 

varmecentralen midt om natten og dermed generet beboerne på Kiselvej 

3-5 og holdt dem vågne. Der er klaget til KAB og nu bliver der taget 

aktion på det.  

 

14.Tak for i aften og glædelig jul. 

 

  

Således oppfattet  

  

Kim Rosenberg 

 


