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                                                            Referat af AB møde 
Onsdag den 12.06.2019 kl. 18.00 

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

1. Valg af ordstyrer. 
Finn. 
 

2. Valg af referent. 
Kim. 
 

3. Kontorvagten. (Finn) 
Merete Ditlevsen, Kobbervej 24 2th; en klage over gadelamperne er for skarpe. 
Ligeledes kan numrene på døren være svære at se, pga. de skarpe lamper. 
Nicklas: Der kommer større numre på lamperne, når der bliver fundet de rigtige.  
 
Poul Andersen, kobbervej 31 2th; ind- og udflytning på Kobbervej 31 2mf, hvad sker 
der?  
Nicklas: Kontoret er i gang. 
 
Brev til grønt udvalg fra Maggi Paaske, Kobbervej 7b st.th.  
 
Brev til Grønt udvalg fra Rita Albert Kobbervej 11 st. th.  
 

4. Godkendelse af referat fra d. 10.4.2019. 
Referatet blev godkendt. 
Der er et ønske fra Finn om at referatet skal være ham i hænde senest 14 dage efter 
mødet. 
 

5. Markiser: 
Opsætningen er stadig i gang. Forventet sluttidspunkt 28 juni. 
 

6. Beboernet:  
Vi afventer et tilbud fra Dansk kabel tv, for at sammenligne med tilbuddet fra Bolig:net. 
Og tager punktet op på et efterfølgende møde. 
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7. 360 grader analyse: 

Ændring af kontorets åbningstider og telefontider – skal igennem KAB 
 
Forslag: At fjerne køleskabe fra lejekontrakten, Forhøje indskud samt indbetaling til 
vedligeholdelse konto – dette skal op på afdelingsmøde. 

 
8. Faldstammer og stigestrenge: 

Der mangler stadig en afslutning på projektet fra Dines Jørgensen og KAB. Følgegruppen 
kontakter KAB. 
 

9. Regnskab 2018 og budget 2019: 
Vi gennemgår dette på mødet d. 26. juni 
 

10. Nye vedtægter vedr. udlejning af garager. 
Forslag til nye vedtægter bliver rettet til og gennemgået på næste bestyrelsesmøde. 
Forslag til lejeforhøjelse; kr. 200,-/ mdr. - dette skal op på næste afdeling møde. 
 

11. Fra ejendomskontoret: 
Rengøring af altan; afventer tilbud 
Der har været indbrud på kiselvej 23 

 
12. Til ejendomskontoret: 

Lås og adgang til boldbanen. (Mangler indvendigt beslag, er i gang). 
 

13. Afdelingsmøde 02.09.2019: 
Varsling skal ud 4 uger før. Fredag d. 2/8 
Forslag i bestyrelse postkasse, senest mandag 12/8 kl 17. 
Bestyrelsen mødes kl 18 i Medborgerhuset. 
Bestyrelsen laver beretning søndag d. 18/8 kl 10 
 

14. Det grønne udvalg: 
Der er indkaldt til gennemgang af de grønne områder tirsdag d. 18. juni kl. 15 
 

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

16. Festudvalg: 
Udvalget består af 5 mand 
LLK indkalder udvalget til møde i næste uge. 
Der er aftalt flg. 
Tilmelding 150 kr. og man får 100 kr. retur når man møder op. 
Forventeligt holdes festen d. 6. sep. 
  
LLK forlader mødet! 
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17. 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. 
c) Formanden søger tilskud til telefongodtgørelse for 2018 - Dette er godkendt.  
d) LS; ønsker at få fjernet et fuglebur ud foran Kiselvej 5 - På grund af mange store 

fugle (krager) der larmer og sviner dette bliver midlertidigt fjernet.  
 

18. Eventuelt:  
Kort orientering fra Organisationsmøde d. 13-5-2019 
Finn og Nikolaj blev begge valgt ind i bestyrelsen.  
Nikolaj blev ligeledes valgt som næstformand. 
 

19. Tak for i aften. 
 
 
 
Således opfattet 
 
Kim  


