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Referat af AB møde 
Onsdag den 13.10.2021 kl. 18.00 

 
 

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

1. Valg af ordstyrer. 
Nikolaj 

 
2. Valg af referent. 

Pia 
 

3. Kontorvagten. (Nikolaj) 
Intet i postkassen 
 
Mail fra Adam Veng vedr. brug af platformen Boblberg. NK kontakter og hører nærmere 
vedr. dette. Information følger på næste møde. 
 
Beboer Solvej Madsen ville gerne tale med bestyrelsen vedr. skrivelse vedr. stemningen 
til afdelingsmødet, da hun følte at den var personligt rette mod hende og dermed var 
stødt. NK har talt dette igennem med beboer og alt er ok igen. 

 
4. Godkendelse af referat fra d. 08.09.2021 

Referatet blev godkendt. 
 

5. Ændring i bestyrelsen 
Tommy Jensen er trådt ud af bestyrelsen. 
Karina Rasmussen er trådt ind i stedet. 
Kim Rosenberg er nu 1.suppelant. 
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6. Afdelingsmøde d.06-09-202 
Referat er sendt ud til alle beboere.  
 

7. Vinduer og isolering:  
Følgegruppemøde d.08.11.2021 

 
8. Aftræk, udluftning emhætter: 

Afventer KAB-jura 
 

9. Faldstammer & stigestrenge:  
Afventer på mail fra Rikard  

 
10. Parkeringspladser:  

Kommunen, området, handicap – kommunen rykkes for svar mht. etablering af flere 
pladser i området.  
Skrivelse udsendes til beboere vedr. opfordring til brug af garager såfremt man har en. 

 
11. Fra og til ejendomskontoret: 

a. Opretning af altaner – der skal laves 2 prøver i første omgang for at kunne få oplyst 
en pris.  Justering af markiser – Tilbud er accepteret og arbejdet igangsættes 
snarest. 

b. Husorden revideres, udsendes til beboerne. EK tager sig af dette. 
c. Fra EK: Torben går på pension pr. 10.12.2021.  
d. Der er ansat en vikar til EK som er her til og med 30.10.2021 

 
12. Indslag fra bestyrelsen:  

Genetablering af gulv m.v. i AB lokale efter vandskade – afventer forsikringsselskabets 
godkendelse af tilbud på dette. EK rykker for svar på dette. 
Bogreol i vaskeriet – er bestilt. Afventer levering. 
 

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

14. Tak for i aften 
 
 
Således forstået. 
Pia. 
 

  


