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Referat af AB møde 
Onsdag den 14.04.2021 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) 
 
 

1. Valg af ordstyrer. 
Mathias. 

 
2. Valg af referent. 

Nikolaj. 
 

3. Kontorvagten. (Nikolaj) 
En beboer var kommet til at smide cigaretskod i vores postkasse, som forårsagede at et 
brev til bestyrelsen var brændt af. Bestyrelsen kunne ikke se hvad der stod eller hvem 
det var fra. Der lå en undskyldning i postkassen fra beboer uden afsender. 

 
 

4. Godkendelse af referat fra d. 10.03.2021. 
Referatet blev godkendt. 
 
 

5. Vinduer og isolering. 
Følgegruppen forhørte sig ang. isolering af krybekældre under stue-etager samt 
udskiftning af døre til lejligheder samtidig med isolering. Priser og muligheder 
undersøges.  

              
 

6. Faldstammer og stigestrenge: 
Der findes hurtigst muligt en dato til et følgegruppemøde. 
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7. Mail fra Norconsult (Wessberg) vedr. udlån af parkeringspladser i dagtimerne. 
Da vi lige har etableret p-vagt-ordning, vil bestyrelsen se tiden an vedr. udlån af 
parkeringspladser. Bestyrelsen drøftede om Norconsult kunne låne pladser om dagen 
og vi kunne låne deres om aftenen og weekend.  
 

 
8. Affaldssortering affaldsøer. 

Der står ikke de samme skraldecontainere i alle øer og nogle har de samme ting vist selv 
om det er 2 forskellige ting der skal i hver container. EK. Tager kontakt til Herlev 
kommune, for at høre om vi må bytte rundt på deres skraldecontainer, og om de kan få 
en forklaring på de misvisende billeder på skraldecontainerne.  

 
  

9. Fra og til ejendomskontoret: 
a) Mig og min bolig. Status, svar fra KAB. Virker det: 

Der blev rykket fra EK kl. 13.30 onsdag den 14.04, og stadig ikke noget svar.  
 

b) Sms-tjeneste. 
Vi tager fat i vores kundechef for at få den gamle sms-tjeneste genindført, 
da Mig og min bolig ikke virker. Der er mange beboere der ikke får 
besked, når der opstår noget akut (f.eks. ingen vand eller varme). 

c) Status vedr. parkeringsafgifter, parkeringspladser, klager m.m. 
Ek. fortæller at der ikke rigtig har været noget siden de første 2 indlærings uger. 
Bestyrelsen sørger også for at pengene fra mulige p-bøder kommer ind på en 
konto for sig selv. 
 

 
10. Grønt udvalg: 

Der er inviteret til grønt udvalgsmøde den 20/4. 
 

11. Udsendt u-revideret regnskab: 
Bestyrelsen har modtaget u-revideret regnskab. skal lige bruge en ugetid mere til at 
gennemse regnskabet, inden vi indsender svar til KAB. 
 
 

12. Indslag fra bestyrelsen. 
Justering af altaner og markiser blev udsat til udskiftning af faldstammer var færdigt. 
Hvornår bliver det udført? 
 

13. Eventuelt: 
 

14. Tak for i aften  


