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Referat af AB møde 
Onsdag den 10.02.2021 kl. 18.00 

 
 
Tilstede: 
Finn Pedersen (FP) 
Tove Blidvang (TB) 
Mathias Ahrnkiel (MA) 
Nikolaj Kjær (NK) 
Nicklas Gammelgaard Langballe (NGL) 
 
Afbud: 
Pia Holberg (PH) 
Tommy Jensen (TJ) 
 

1. Valg af ordstyrer. 
Finn. 
 

2. Valg af referent. 
Nikolaj. 

 
3. Kontorvagten. (Finn og Nikolaj) 

Mail fra beboer Mariann B. Andreasen, Kiselvej 7B. Parkering vedrørende hjemmehjælp 
og madudbringning. 
Beboeren har fået svar, som også er beskrevet i punkt 7 stykke c. 
 

Brev fra beboer Solveig Madsen Kiselvej 23 2. th. 
Klage over en beboer, brevet bliver sendt, videre til ejendomskontoret da det er dem 
der skal tage sig af dette. Beboeren får besked om dette. 
 

4. Godkendelse af referat fra d. 13.01.2021. 
Referatet blev godkendt. 
 

5. Vinduer og isolering. 
Afventer videre fra Bo Dalgaard KAB.  

 
6. Faldstammer stigestrenge. 

Der er blevet sendt et nyt brev af sted til Rikard Raagaard, med ønske om at få svar på 
vores spørgsmål inden for en måned, Der kom mail tilbage med et ønske om yderligere 
8 dage, som bestyrelsen gik med til. Vi afventer stadig svar senest uge 8 fra Rikard 
Raagaard fra KAB. 
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7. Din parkering.  
 
 

a) Gæstekort: 
Gæstekortene man får fra ejendomskontoret, vil fremover blive lagt i vores 
postkasse tirsdag og fredag. De kan også afhentes på ejendomskontoret såfremt 
man ringer og bestiller en tid, da kontoret er lukket for personlig betjening. 

 
b) EDC: 

Der kommer et opslag op på hjemmesiden hvor man kan se muligheden for af 
brug af parkeringspladserne ved EDC. 
Man kan også bare læse den skiltning der er på stedet. 
 

c) Hjemmehjælper/Madudbringning: 
Hjemmehjælpere i private biler samt madudbringning der kommer i 
bebyggelsen skal have synlig skilt på den bil de ankommer i. Er dette ikke 
tilfældet skal man regne med at kunne få en bøde, som de selv står for. 

 
 

8. Varmecentral. 
Der har været mange klager om radiatorer der larmer meget samt mangel på varme. 
Derudover har det firma som har stået for at installere den nye varmecentral, aftalt 
tider med beboer om at komme op og lave deres radiatorer. Hvorefter de så ikke 
kommer. Der bliver ikke ringet og aftalt ny tid, så man selv skal ringe til dem igen næste 
dag. Ejendomskontoret, er opmærksom på problemet og gør deres bedste for at holde 
vvs firmaet til ilden. 
 
 

9. Asfaltering og afstribning. 
 
Der mangler stadig afstribning samt etablering af parkeringsplads ved Kiselvej 3. 
Bliver sat i gang når frosten er væk. 
 
 

10. Fra og til ejendomskontoret. 
 

a) Telefontid: 
Der er telefontid fra 8.30 til 9.30 mandag til fredag. 
 

b) Kontortid: 
Der er forsat ikke kontortid. Der skal bestilles tid hvis man ønsker et møde 
med ejendomskontoret. 
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c) Telefonsvaren: 
Telefonsvareren til ejendomskontoret er defekt, (Det har den været meget 
længe nu)?? 
Det er KAB´s it-afdeling der skal sørge for at udbeder dette. Derudover er er 
man ved at undersøge om og hvad det vil koste at få vente/nummer kø på 
telefonsvaren. 
 
 

d) Sms-tjenesten: 
Bestyrelsen har talt om at genindføre den tidligere SMS-tjeneste igen da den 
nye Mig og Min bolig ikke altid virker og er besværlig for mange beboere. 
Det skal muligvis stilles som forslag til næste beboermøde. 
 

 
11. Web-møde med organisationen vedr. deling af serviceleder med Moserne.  

Der blev givet en kort orientering. 

 

12. Eventuelt. 

Intet. 

 
 

13. Tak for i aften. 
 
 

 

 

 

 

 

  


