
Referat fra AB-møde 7. marts 2011 

 

Referent: Jan Poulsen Side 1 

 

Tilstede: Anitta, Bitten, Bo, Celal, Leif, Per og fra EK: Jan 

Afbud: Johannes   

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. Vedligeholdelse/misligholdelse af lejemål. 
6. Nyt til og fra Formanden. 
7. Ansøgning om støtte fra udlodningspuljen. 
8. Nyt til og fra udvalg. 
9. Aktionsliste. 
10. Evt. 
11. Godkendelse af dagens referat. 

 

1. Velkomst, valg af mødeleder og referent: 

Bitten bød velkommen og Celal blev valgt som mødeleder og Jan som referent. 

2. Godkendelse af dagsorden 

Pkt. 3, udgår da dette blev læst op / godkendt på sidste møde. 

Referatet fra 3. januar 2011, mangler på hjemmesiden. 

3. Godkendelse af forrige referat. 
 
Punktet udgår. 
  

4. Nyt til og fra ejendomskontoret 
 
Personale: 

� Vores miljø – og projektmedarbejder er som bekendt stoppet. Således søger vi nu hendes afløser,  

job titlen ændres til kommunikationsmedarbejder, men jobindhold er det samme. Job opslag via 

               KAB’s hjemmeside, jobindex, jobzonen og Mediawatch. Ansøgningsfrist 13. marts. 

� Forventer at ansætte en ejendomsservicetekniker elev, maj 2011. 

 

Beslutning: 

� CTS og Boilerrum, tilretninger / udskiftninger af pumper m.v. må påregnes indeværende og 

kommende år mhp. optimering og energibesparelser. 

� Den igangværende undersøgelse vedr. Internet, Telefoni og TV har afstedkommet et tilbud fra 

SEAS-NVE (Waoo), om etablering af en ny fiberkabling, uden omkostning for afdelingen. Da vi jo 
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ønsker at forbedre konkurrence vilkårene, til gavn for vore beboere, igangsættes etablering af 

dette netværk Parallelt hermed iværksattes spørgeskemaundersøgelsen, med det formål at 

synliggøre beboernes ønsker og ideer vedr. TV. 
 

Generel orientering: 

� Den nye hjemmeside er nu så færdig at vi har valgt at tage denne i brug. 

� Møde afholdt mellem VVS firmaet Allan V, beboer i Gørtlerporten 13, samt EK vedr. varmecentral 

og lavfrekvensstøj. 

� Dispensationsansøgning vedr. varmemålere udarbejdes. Hvis dispensation ikke opnås, forventes vi 

at kigge på et og samme system, til håndtering af varme – og vandmåling. 

� Sikringsrum, større oprydning iværksat. Ventilation må iværksættes for at forebygge / eliminere 

forekomst af fugt og skimmel, med skader til følge. Vore 5 trapper gennemgås / renoveres og 

gelænder og afløb monteres / efterses. 

� AB rundering finder sted den 13. april. 

 

5. Vedligeholdelse/misligholdelse af lejemål. 
 

Vi drøftede punktet, med særlig fokus lagt på misligholdelse. Ejendomskontoret har selvfølgelig 
fokus på boligens vedligeholdelsesstand. Vedligeholdelseskontoen kan ikke benyttes når der er 
tale om misligholdelse, og det er således den enkelte beboer selv, der må udrede betalingen. I 
praksis, resultere det i en skriftlig henvendelse fra Ejendomskontoret, om at iværksætte udbedring 
af det misligholdte.  

I forbindelse med brud på husorden og f.eks. manglende overholdelse af antallet af husdyr pr. 
lejemål, ønskede afdelingsbestyrelsen, en hurtigere og mere målrettet indsats fra 
Ejendomskontorets side, med det formål at håndhæve det vedtagne regelsæt, og i yderste 
konsekvens, om nødvendigt, at effektuere en opsigelse. 

6. Nyt til og fra formanden 

Formanden roste den nye hjemmeside og forklarede bl.a. lidt om måden hvorpå det nu var muligt 
at kommunikere med det enkelte bestyrelsesmedlem. 

Vi drøftede, på baggrund af en beboerhenvendelse, status på den kommende opgave vedr. 
hybelsammenlægningen. 

I den forbindelse, bør vi medinddrage de 15 1-rums hybler i Bymuren, således disse indgår i de 
kommende overvejelser.  

Det blev bemærket, at Wasim, på trods af tidligere skriftlig henvendelse herom, endnu ikke have 
ladet høre fra sig, hvilket afdelingsbestyrelsen var enig i, ikke er acceptabelt. 

7. Ansøgning om støtte fra udlodningspuljen. 
 
Punktet blev behandlet og under de givne ansøgningskriterier, var der enighed om at det alt andet 
lige, var temmelig begrænset, hvad vi kunne søge om. Til kommende inspiration indhenter vi viden 
om hvilke forslag der tidligere har opnået støtte. 
 

8. Nyt til og fra udvalg. 
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Intet nyt fra Byggelegepladsen Regnbuen, da Johannes er på ferie. 

Årets MSU seminar finder sted i weekenden den 19-20 marts. 

9. Aktionsliste 

Aktionslisten blev gennemgået og ajourføres hurtigst muligt.. 

10. Evt. 

Forslag om at benytte evt. nedlagte affaldsøer til cykelskur undersøges nærmere. 

8 stk. af  2011-udgaven ’Håndbog om almene boliger’  bestilt. 

11. Godkendelse af dagens referat 

Referatet afventer endelig godkendelse. 

Mødet sluttede ca. 21:15.  

 

 


