
Referat fra AB-møde 4. april 2011 
 
 
Til stede:   Anitta, Bitten, Bo, Johannes, Leif, Per og fra EK: Jan 
Afbud:   Celal  
Uden afbud:  Wasim 
 
 

Dagsorden: 

1. Velkomst, valg af mødeleder og referent. 
2. Godkendelse af dagsorden.  
3. Godkendelse af forrige referat. 
4. Nyt til og fra Ejendomskontoret: 
5. Nyt til og fra Formanden. 
6. Regnskab. 
7. Afdelingsmødet maj. 
8. Belysning, materialet herom, har Jan lagt på vores kontor. 
9. AB Rundering. 
10. Nyt til og fra udvalg. 
11. Aktionsliste. 
12. Evt. 
13. Godkendelse af dagens referat. 

 

 
Velkomst, valg af mødeleder og referent 
 
Bitten bød velkommen, Anitta blev valgt til dirigent og Johannes til referent. 
 
Godkendelse af dagsorden 
 
Dagsordenen blev godkendt. 
 
Godkendelse af forrige referat 
 
Referatet blev godkendt. 
 
Nyt til og fra Ejendomskontoret 
 
Der er modtaget 84 ansøgninger til stillingen som kommunikationsmedarbejder. Samtaler 
vil finde sted i den kommende tid. Der ansættes en ejendomsserviceteknikerelev maj 
2011. 
 
Det er blevet nødvendigt at udskifte de resterende radiatorventiler til nye termostatventiler 
for at eliminere risikoen for utætte radiatorer og deraf efterfølgende vandskader og store 
gulvudskiftninger. Vi kan forvente en udgift i størrelsesordnen på kr. 1.200.000. 
 



Jan undersøger mulighederne for optimering / forbedring af den samlede 
videoovervågning på vaskerierne.  
 
Dispensationsansøgning vedr. varmemålere sendt 24. marts 2011. Håber på dispensation 

til 2013. 

Fugt og skimmelsager i kraftig stigning, fokusområde, pt. 6 kendte sager 

Gjensidige Forsikring har varslet store prisstigninger, endnu engang udbyder vi samlet i 

KAB, men der må forventes stigninger i Budget 2012. 

Nyt til og fra Formanden 

Der har været afholdt MSU-seminar på LO-Skolen. 

Bitten har deltaget i regnskabskursus arrangeret af BL på Haraldskær. 

Bitten fortæller, at Store Hus og Syd meget gerne vil læse vores idekatalog. Det blev 

vedtaget, at det må de naturligvis gerne. 

Jan vil undersøge om vi kan kontere udgifterne til idekataloget på arbejdskapitalkontoen. 

Har stadig intet hørt fra Wasim. 

Formanden fortæller at KAB, BL og Lejerbo på deres hjemmesider har såkaldte 

”værktøjskasser”, der indeholder meget interessante og nyttige informationer. 

Regnskab 

Det ureviderede regnskab, fremsendes AB, således hver enkelt kan forberede sig til AB 

mødet, den 2. maj. 

Vi skal fremover have budgetkontrol én gang i kvartalet. 

Afdelingsmødet maj 
 
Køreplan til mødet blev aftalt.  
 
Belysning 
 
Jan gennemgik kort rapporten om udendørs belysning. 
 
Rundering 
 
Rundering starter onsdag 27. april kl. 17.00 udfor Bymuren 2.  
 
Nyt til og fra udvalg 
 
Ingen relevante informationer. 



 
Aktionsliste 
 
Jan tester et årshjul på den nye hjemmeside. Der evalueres på et senere tidspunkt. 
 
Evt. 
 
En beboer har skrevet til bestyrelsen om problemer med råger i afdelingen.  Bestyrelsen 
bemyndigede administrationen til at kontakte jægeren efter 1. maj, mhp. fjernelse af 
rederne m.v. 
 
Godkendelse af dagens referat 
 
Referatudkast blev oplæst og godkendt. 
 
Mødet sluttede 22.20. 


