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Referat af AB møde 
Onsdag den 13.02.2019 kl. 18.00 

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

1. Valg af ordstyrer. 

       Finn blev valgt. 

 

2. Valg af referent. 

       Nikolaj blev valgt. 

 

3. Kontorvagt (Nikolaj). 

En beboer, Åse Gunnerstuen spurgte ind til æbletræer ved lille legeplads ved den blå bro, Om de 

ikke snart skulle fjernes. Bestyrelsen sender det videre til det grønne udvalg. som kigger på det til 

næste rundgang af det grønne. Derud over kunne hun godt tænke sig gule streger ved 

containerpladsen. Da det ikke ser ud til at folk over holder den tidsperiode man ikke må holde der. 

Ejendomskontoret fortalte at det havde de selv styr på. Ved ikke om det skal med det med gult  

 

Brev fra Joan Birk-Madsen der vil høre om der ville være mulighed for at anlægge en enkelt p-plads 

mere, mellem Kobbervej 27 og 29. Da det cykelstativ der står ikke brugt. Ejendomskontoret vil til 

næste AB-møde måle op om der evt. er plads til at kunne anlægge en ny p-plads. 

 

 

4. Godkendelse af referat fra den 12.12.2018 

Referatet blev godkendt. 

 

5. Beboersag:  

Kort orientering fra formanden. 

 

6. Markiser:   afventer KAB. 
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7. Forslag fra afdelingsmødet:  

a. Røgalarmer kælder: Afventer KAB. 

b. Vinduer, isolering: Afventer KAB 

 

 

8. 360 analyse: Afventer KAB. 

 

9.  Mc-parkering: Afventer afdelingsmøde. 

 

10. Fra ejendomskontoret: Reng. Af altaner, (pris) 

Der er kommet tilbud fra rengørings Eksperterne, på 3210 kr. plus moms for vask af 6 altaner. 

Dette gælder kun de hvide plader udvendigt. 

 

Vi har fået vores CTS-anlæg (det der styrer det varme vand) til at virke ordentligt, så man frem 

over kan styre det fra en pc. Ejendomskontoret skal på kursus i at styre CTS-anlægget, så de også 

har mulighed for at regulere på det. 

    

11. Til ejendomskontoret: 

Intet. 

 

12. Faldstammer og stigstrenge: kort orientering:  

Formanden gav en kort orientering. 

 

13. Igangværende sager afd. Mødet 2016: 

a. Afd. Bestyrelsen kommer med oplæg til ændring af areal til beboerhus. 

(Sat i bero pga. af letbane ekspropriering).  

Afventer stadig. 

 

14. Ejendommens 60 år´s jubilæum: Afventer stadig flere tilmeldinger til festudvalget. 

 

15. Øvrigt fra bestyrelsen:  

a. Hjemme siden: der skal aftales et nyt møde med KAB. 

b. Kim Rosenberg vil gerne ha seriøs snak om p-pladser i bebyggelsen.  

Dette ser bestyrelsen på når vores byggeprojekt er helt overstået. Når alle håndværkere 

er væk plus deres container osv.  Han havde talt at der er 110 alm. P-pladser og 40 

garager (hvor 2 tilhøre ejendomskontoret). Udover det undersøger bestyrelsen hos 

politiet om man kan/må forbyde store varebilen på privat grund, for ikke at ha for mange 

firmabiler, der bruger pladserne til alm biler. 

 

16.  Eventuelt: 

 

17. Tak for i aften NK.    

 


