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Referat af AB møde 
Onsdag den 10.03.2021 kl. 18.00 

 
Mødet afholdt virtuelt. 

 
 

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

1. Valg af ordstyrer. 
Finn. 
 

2. Valg af referent. 
Nikolaj. 

 
3. Kontorvagten. (Finn og Nikolaj) 

Mail fra Henrik fra kvalitetsbyg, med tilbud vedrørende udskiftning af indmad i vinduer og døre. 
Dette tages op ved næste møde. 
 

4. Status fra sidste kontorvagt vedr. klage der er videresendt til EK 
EK har taget sig af dette. 

 
5. Godkendelse af referat fra d. 10.02.2021. 

Referatet blev godkendt. 
 

6. Vedr. husordensag sendt til AB. 
AB. tager dette til efterretning. 
 

7. Vinduer og isolering. 
Afventer videre fra KAB byg.  

 
8. Faldstammer stigestrenge. 

Der er er kommet svar på nogle af vores spørgsmål til Rikard Raagaard KAB. 
Vi afventer videre svar fra Rikard Raagaard KAB efter påske. 
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9. Varmecentral. 
Varmecentralen er færdig gjort og det er blevet malet og istandsat. Der har ikke været nogen 
klager siden det har stået færdig. 
 

10. Asfaltering og afstribning. 
Alt er færdig gjort. 
 

11. Fra og til ejendomskontoret. 
 

a) Telefonsvaren: 
Er repareret. 
 

b) Kontortid: 
Der er udsendt brev til beboerne. Der er stadig telefontid Fra kl. 08.30 til kl. 09.30 
indtil videre. 

 
c) Nummer i kø: 

Dette kan ikke blive en mulighed med den tele løsning KAB har med TDC. 
 

d) Mig og min bolig app: 
Appen virker ikke som den skal. Problemet er rapporteret til KAB der forsøger at 
finde en løsning. 
 

a) Sms-tjeneste: 
Vi afventer om Mig og Min bolig appen kommer op og køre igen, ellers vil vi 
genindføre sms-tjenesten. 

 
 

12. Grønt udvalg: 
Invitation til det grønne udvalg bliver sat op i opgangene. 
 

13. Eventuelt: 
Intet. 

 
14. Tak for i aften. 
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