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Referat af AB møde 
Onsdag den 12.05.2021 kl. 18.00 

 
 

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

1. Valg af ordstyrer. 
Nikolaj 

 
2. Valg af referent. 

Pia 
 

3. Kontorvagten. (Nikolaj) 
Brev fra Inge Sambleben, Kiselvej 1, 2.sal tv. vedr. nye vinduer. Ovenlysvindue i opgang 
er utæt og der er placeret spande på loftet. EK får besked på at løse opgaven hurtigst 
muligt.  

   
Mail fra Dansk Kabel-tv vedr. samarbejde med Home Charge til etablering af lade 
standere til el og hybridbiler. Afventer. 
 

 
4. Godkendelse af referat fra d. 14.04.2021. 

Referatet blev godkendt. 
 
 

5. Vinduer og isolering. 
Kort orientering fra følgegruppemøde d.10-05-21. 
Følgegruppen forhørte sig ang. isolering af krybekældre under stueetager samt 
udskiftning af døre til lejligheder samtidig med isolering. Priser og muligheder 
undersøges. - Afventer 
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6. Faldstammer og stigestrenge: 
Kort orientering fra følgegruppemøde d.11-05-21 
Der kommer et spørgeskema til beboere igen vedr. fejl og mangler. 

 
 

7. Affaldssortering Affaldsøer: 
EK har bestilt klistermærker så alle containere kan blive korrekt opmærket i hver 
affaldsø. 
 

 
8. Fra og til ejendomskontoret: 

a. Genåbning af ejendomskontoret 
Kommentar fra NGL: EK følger retningslinjerne fra KAB.  
I samarbejde med EK bliver arbejdet på en genåbning af ejendomskontoret for 
personlig henvendelse snarest muligt.  
 
Der arbejdes på genindførelse af sms-service. 

  
9. Parkering:  

 
Vedr. mail fra beboer til EK og FP ændre skiltetekst (Forbehold) 
Skiltningen fungerer fint. Der bliver omdelt information til samtlige beboere vedr. 
parkering på de pladser som der er beregnet til cvr nummer.  

 
 

10. Grønt udvalg: 
Der har været møde/rundtur i bebyggelsen i Det Grønne Udvalg d. 20-04-21.  
Der er kommet et tilbud fra Anno-Ren. 
Gennemgang af alle punkter i tilbud og prioriterings rækkefølge. 
 
Ny mødedato til Det Grønne Udvalg aftales internt med medlemmer af udvalget. 
 

11. Udsendt u-revideret regnskab: 
Bestyrelsen har gennemgået det udsendte regnskab og sender svar til KAB. 
 
 

12. Indslag fra bestyrelsen: 
Markvandring i bebyggelsen d. 04-05-21.  
Langtidsbudget gennemgået. 
Gennemgang af altaner – der omdeles brev til alle beboere. 
Justering af markiser – skal ligeledes igangsættes. 
Renovering af boldbane – priser undersøges. 
 

13. Eventuelt: 
 

14. Tak for i aften  


