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Referat af AB møde - Onsdag d. 14. december 2022 kl.18:00 
 

 

Tilstede: 

Finn Pedersen (FP)  

Tove Blidvang (TB) 

Nikolaj Kjær (NK) 

Pia Holberg (PH) 

Nicklas Gammelgaard-Pedersen (NGP) 

Kim Rosenberg (KR) 

Karina Rasmussen (KBR) 

Johnny Kristensen (JK) 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden / Valg af ordstyrer 

Dagsorden er godkendt, Ordstyrer: Nikolaj 

 

2. Valg af referent 

Pia 

 

3. Kontorvagten (Tove) 

Besøgende:  

Lisbeth Madsen, Kobbervej 23, st.th: hvorfor bliver udendørsstikkontakt sat oppe i stedet for nede? 

Der er ikke plads nede. Hvorfor åbner havedørene udad og ikke indad? De tager for meget plads når 

de åbner indad. 

Grethe, Kobbervej 20 st.th: Vil gerne have låse på sine nye vinduer. Dette undersøges til næste 

følgegruppe møde d.21.12.22 

Postkasse: Brev til følgegruppen med døre, vinduer og isolering af gavle. Dette tages på næste 

følgegruppemøde d.21.12.22. 

Mail: Berith Mahler efterlyser en mail til følgegruppe med døre, vinduer og gavle. Er besvaret d.d. 

 

4. Godkendelse af referat fra d. 09.11.2022 

Rettelse til referatet: Parkering ved EDC grunden er ikke aktuel længere. 

 

5. Kollektiv råderet 

Godkendt, så KAB får besked om dette. 

 

6. DKTV 

Ifølge DKTV opgraderes der d.20-12-2022  

 

 

7. Fra afdelingsmødet 

A: Undersøge vedr. installation af blødvands anlæg. Priser indhentes og gennemgås. 

 

B: Undersøge vedr. parkering og lade standere (tegninger m.m.) Afventer nyt. 
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8. Fra og til ejendomskontoret 

Fra: Sprunget vandrør i bebyggelsen lørdag d.10.12.22. Skaden var startet fredag aften. 

 

Til:  

a) Maling af opgange – er i gang sat.  

 

9. Vinduer & isolering 

Kort orientering vedr. projektet. Opfølgning på diverse til følgegruppemøde. 

 

10. Aftræk, udluftning og emhætter 

Evt. svar fra Herlev kommune. Intet nyt.  

 

11. Vaskeri 

Udskiftning af vaskemaskiner. 3 forskellige leverandører kontaktes og der holdes møde vedr. tilbud. 

 

12. Indslag fra bestyrelsen 

Ingen indslag. 

 

13. Eventuelt 

Intet under eventuelt. 

 

 

 

Tak for i aften. 

 

Således opfattet. 

 

 

 

  

QR-kode til AKB´s hjemmeside 
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