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Referat AB-møde onsdag den 8. januar 2014 

 
 

 
Til stede: Bitten Dufour, Johannes Pleidrup, Jørgen Bendix, Per Pedersen, Mogens Juliussen, Per 
Møller Sørensen, Joan Henriksen, Bo Grønbech samt Jan Poulsen.  
Afbud fra Celal Kurmus. 
 
 
1. Velkomst, valg af mødeleder  
 
Bitten bød velkommen og Jørgen Bendix blev udpeget til mødeleder.  
 
2. Godkendelse af dagsorden  
 
Godkendt.  
 
3. Nyt til og fra ejendomslederen  
 
Heldigvis har der kun været få uheldige episoder i forbindelse med nytåret. Vi havde en brand i 
Bymuren 120 den 22. dec. pga. en knallert placeret i opgangen som var antændt med vilje.  
Juleaften havde vi igen indbrud på materielgården, de kom efter nogle knallerter som Syd opbevarede 
på gården.  
 
Bortset fra ovenstående, kom vi pænt ind i det nye år, med stort set ingen skader. 
Ingen afbrændte affaldsøer, og intet hærværk 
 
Udarbejdelse af regnskab 2013 er påbegyndt. 
 
Arbejdet med hensyn til afklaring / opmåling m.v. i forbindelse med vand- og varmemålere er stadig i 
fuld gang. 
 
Der er pt. 3 stk. familieboliger og 1 stk. hybel ledige. 
 
 
4. Nyt til og fra formanden 
 
Der har været møde med kommunen om den ny anvisningsaftale, der er blevet underskrevet. 
 
Der skal være møde med borgmesteren omkring institutionerne i Avedøre Boligselskab i januar. 
Repræsentanter fra alle tre afdelinger vil deltage. 
 
Der er modtaget en ansøgning fra beboer i Bymurens stueplan om tilladelse til at tildække arealet 
under altanen. Jan vil se på mulighederne for en standardløsning og informere herom på et senere 
tidspunkt. Beboeren informeres om, at der vil gå lidt tid før han får et svar. 
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5. Nyt til og fra udvalg 
 
WAOO / SEAS NVE har fremsendt nyt forslag til ny aftale. Ved samme lejlighed er der åbnet op for 
brugen af trådløst internet, via WIFI. 
Når aftalen er gennemgået sendes den til KAB’s juridiske afdeling for en udtalelse. 
 
MSU’s bestyrelse ønsker at nedlægge MSU. Vi vil arbejde for et nyt kommissorium.  
 

6. Aktionsliste 
 
Aktionslisten blev gennemgået og revideret. 
 
7. Evt. 
 
Der har været nogle fejlagtige oplysninger i seneste Byggeavis, der har givet anledning til nogle 
misforståelser. Der vil fremover blive læst korrektur herfra inden udsendelse / omdeling.  
 
Per Møller savner opfølgning på vores seminar på Fyn. 
 
 
Mødet afsluttet kl. 20.35. 


