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Referat AB-møde onsdag den 2. april 2014 

 
 

 
Til stede: Bitten Dufour, Johannes Pleidrup, Jørgen Bendix, Per Pedersen, Mogens Juliussen, Per 
Møller Sørensen, Bo Grønbech, Joan Henriksen samt Jan Poulsen.  
 
 
 
1. Velkomst, valg af mødeleder  
 
Bitten bød velkommen og Jørgen Bendix blev udpeget til mødeleder.  
 
2. Godkendelse af dagsorden  
 
Godkendt.  
 
3. Orientering om badeværelsesrenoveringen 
 
Mick Holm Kristensen, økonomimedarbejder hos KAB og Jan Poulsen gennemgår regnskabet for 2013 
og besvarer de stillede spørgsmål. 
 
4. Nyt til og fra ejendomslederen 
 
På næste AB-møde skal der være et punkt på dagsordener vedr. ændring af vandregnskabsåret. 
 
Pga. arbejdsmiljølovgivningens krav om nødudgange for hver 15. meter vil vi starte med 
prøvenødudgange i Bymuren 114 og 120 samt Blytækkerporten 84. I alt skal der etableres 58 
nødudgange i rækkehusene og 19 i Bymuren. 
 
Der er pt. 6 stk. familieboliger og 2 stk. ungdomsboliger ledige. 
 
 
5. Nyt til og fra formanden 
 
Indkøb af borde til Engvadgård diskuteres i forhold til pris indhentet af Ejendomskontoret. Det blev 
besluttet at indhente flere tilbud på borde. 
 
Bitten og Jan skal sammen med formænd og ejendomsledere fra Syd og Store Hus deltage i møde 7. 
april med Anders Tybjerg, kommunikationschef hos KAB vedr. kommunikation til beboere, borgere, 
politikere og medier. 
 
 
6.Afdelingsmøde den 21. maj 2014 
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Bitten har forhørt om dirigenten og referenten fra 
de

 sidste afdelingsmøder har mulighed for at 
være til stede. Afventer svar. 
 
Forslag til indkaldelse forelægges. Der foretages enkelte rettelser og den godkendes. 
 
7. Beboerindskud 
 
Jan fremlægger forslag til ordlyd til bestyrelsens forslag om huslejeindskud. Godkendes på næste 
AB-møde, hvor Jan også vil have foretaget beregninger af gennemsnittet af det nuværende 
indskud pr. m

2.
 

 
8. Husorden 
 
Der kommer udspil fra KAB’s juridiske afdeling vedr. fælles formulering til de tre afdelingers 
husorden om nultolerance. 
 
9. Garager til handicapboliger 
 
Punktet tages op på næste møde, hvor Jan vil have undersøgt ordlyden af handicapboligernes 
lejekontrakt. 
 
10. Nyt til og fra udvalg 
 
Bitten orienterer om forhandlingerne med SEAS-NVE. 
 
Per Møller orienterer om møde i udvalget for Syds 40-års jubilæum. I den forbindelse efterspørges 
inventarliste over indbo og materialer, som boligorganisationen råder over. Jan vil tilvejebringe en 
sådan. 
 
11. Eventuelt  
 
Intet blev bragt på bane under dette punkt. 
 
 
Mødet afsluttet kl. 21.45. 
 
Referent: Johannes Pleidrup 


