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Referat af AB møde 
Onsdag den 08.12.2021 kl. 18.00 

 
 

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

1. Valg af ordstyrer. 
Nikolaj 

 
2. Valg af referent. 

Pia 
 

3. Kontorvagten. (Pia) 
Brev i postkassen, fra beboer, Troels Toftager Nielsen, Kiselvej 5, 1.sal mf vedr. 
støjgener fra overbo på Kiselvej 5, 2.sal mf. Beboer råber, taler meget højt, tramper osv.  
EK er bekendt med situationen og håndtering er i gang.  
 
Mail: Sajad & Fatima, Kobbervej 33, st.th vedr. hegn og hæk ind til naboen, Kobbervej 
33 st. tv. EK er orienteret af beboer på mail og er i gang med at håndtere sagen. 
 
Fadime, Kobbervej 3, 1.sal tv vedr. tørresnor i kælderen. EK kontakter beboer. 
 
Personlig henvendelse fra Finn Pedersen vedr. etablering af nyt gulv på badeværelse. 
Hvorledes håndteres dette? EK undersøger nærmere. 

 
4. Godkendelse af referat fra d. 10.11.2021 

Referatet blev godkendt. 
 

5. Vinduer og isolering: Følgegruppemøde d.10.01.2022 
 

6. Aftræk, udluftning emhætter:  Kort orientering vedr. dispensation fra Herlev Kommune. 
 

 
7. Faldstammer & stigestrenge:  

Indkalde Rikard til møde vedr. dette emne. 
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8. Parkeringspladser: Afventer møde med Herlev Kommune 

 
 

9. Henvendelse fra beboere: Punkt er behandlet under punkt 3. 
 
 

10. Fra og til ejendomskontoret:  
a. Opretning af altaner – ny seddel i postkasserne til beboerne 
b. Justering af markiser – opgave igangsættes ultimo januar 
c. Bemanding på EK – ny medarbejder pr.15.12.21 
d. Etablering af lampe i gavl ved nr. 13 st.th. – EK undersøger dette.  
e. Bogreol er sat op i vaskeriet. 

 
11. Indslag fra bestyrelsen  

Kort orientering fra møde i organisationsbestyrelsen. 
 

12. Samarbejdsdag – invitation er sendt ud til alle.  
Hjemmeside – de sidste detaljer i design osv. Er ved at blive rettet til. 

 
13. Tak for i aften 

 
 

Således opfattet 
 
Pia 
 

  


