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Referat af AB møde 
Onsdag den 08.09.2021 kl. 18.00 

 
 

 
Tilstede: 
Finn Pedersen (FP) 
Tove Blidvang (TB) 
Nikolaj Kjær (NK) 
Pia Holberg (PH) 
Karina Rasmussen (KR) 
 
Afbud: 
Kim Rosenberg 
Tommy Jensen (TJ) 
EK 
 
 

1. Valg af ordstyrer. 
Nikolaj 

 
2. Valg af referent. 

Pia 
 

3. Kontorvagten. (Finn) 
Brev fra beboer, Tove Blidvang, Kobbervej 9, st.th vedr. gulv og udskiftning af dette. 
Er ikke tilfreds 
 
Intet i mailen. 

 
4. Godkendelse af referat fra d. 11.08.2021. 

Referatet blev godkendt. 
 

5. Konstituering af afdelingsbestyrelse 
Formand Finn Pedersen 
Næstformand Nikolaj Kjær 
Kasserer Tove Blidvang 
Bestyrelsesmedlemmer: Tommy Jensen & Pia Holberg 
Suppleanter 1. Kim Rosenberg & 2. Karina Rasmussen 
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6. Afdelingsmøde d.06-09-2021 
Generelt et godt afdelingsmøde.  
Den gode tone i forsamlingen var der bestemt, men der kom dog en mere hård tone i 
forbindelse med fremlæggelse af forslag fra beboere som gerne ville have at netop 
deres forslag blev vedtaget. Den hårde tone frabedes fremover da alle har ret til at 
komme med forslag og retten til at blive hørt. 

 
7. Godkendelse af penge til en afløser til EK. 

Bestyrelsen er blevet spurgt om godkendelse til brug af midler til afløser under sygdom. 
Dette medfører en omkostning på x antal kroner.  
Dette må kunne løses ved brug af syge/dagpenge refusion. 

 
8. Vinduer og isolering:  

Følgegruppemøde – afventer ny dato for dette 
 

9. Aftræk, udluftning emhætter:  
Afventer KAB Jura 
Pia Holberg er fra d.d. med i følgegruppen. 

 
10. Faldstammer og stigestrenge: 

Der er kommet svar fra KAB Byg, som ikke giver svar på de spørgsmål vi har stillet. 
Følgegruppen kontakter KAB Byg igen. 

 
11. Fra og til ejendomskontoret: 

a. Opretning af altaner – EK undersøger opretning af altaner.  
b. Markiser – Afventer EK/ indhenter priser. 
c. Området som helhed – Manglende vedligeholdelse afdelingens grønne områder 

grundet manglende medarbejdere på EK. Evt. hjælp til dette indhentes udefra. 
d. Opsætning af bog-bytte reol i vaskeriet – EK sørger for dette. 

 
12. Indslag fra bestyrelsen:  

Ingen indslag 
 

13. Eventuelt 
Personale/samarbejdsdag for bestyrelsen og EK forberedes.  
Hjemmesiden – Nyt design er under udvikling og release er snart på plads. 
 

14. Tak for i aften 
 
 

  


