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Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde 4. april 2018 

  
Dagsorden: 

 
 

1. Velkomst, valg af mødeleder - Jørgen  
 

2. Valg af referent - Rikke 
 

3. Godkendelse af dagsorden - godkendt 
Der er modtaget afbud fra: Samir, Johannes, Lise 
 

4. Nyt til og fra ejendomslederen 
Nye systemer i KAB, pr. 27. november 2017, vi er kommet videre men der er stadig en del 
udfordringer, som tager meget af vores tid. 
 
Udendørsbelysning: 
Abonnement drift og vedligehold, regulering på 1,6 % i forhold til 2017.  
 
Udlevering af røgalarmer.  
Vi har nu påbegyndt udlevering af de første 100 stk. (60 stk. udleveret pr. 050318.) 
Beboer sørger selv for montering. Vi tjekker op på at alarmen er monteret. 
Har bestilt flere hos Tryg Fonden, har dog endnu intet hørt fra dem.  
 
Varmepenge retur, regnskab omdelt 26. marts.  
 
Ledige boliger, pr. 03. april 2018,  
Kun 3 stk. i tilbud. 
Ingen udsættelser, siden sidste AB møde.  
 
Fra Kalenderen: 
01. marts, fadder for ny EL i Syd.  
24. maj, beboermøde Regnskab 2017. 
 
AB rundering, 23. april, kl. 17.00 derefter regnskabsmøde med Nazli, kl. 18.30 i Bymuren 56. 
 
Nye møbler Engvadgård, stole kan ses i AB lokalet, Bymuren 56. 
 
Maler udlevering start uge 17, 25. april 
 
Overdækning i haven, fjermes: ved manglende tilladelse / godkendelse eller ved misligholdelse, alt 
sammen af hensyn til afdelings samlede økonomi og som praktiseret hidtil.  
 
Det nye tag på Bymuren er selvfølgelig udstyret med ’snefang’ for bedst mulig beskyttelse mod 
større mængder af sne, direkte fra tag ned i haver, indgangsparti. Derudover ønskes, hvis muligt, 
snefang, ved de arealer der er dækket af solceller. Dette undersøges og iværksættes, hvis muligt. 
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Opfodring til at benytte kalenderen på vores hjemmeside, så denne viser mødeaktiviteten. 
Kalenderen er opdateret. 
 
 

5. Nyt til og fra formanden. 
Vi har afholdt Fastelavn for beboerne i Nord den 11. februar, det var en succes, vi har lagt billeder 
ud fra festen på vores hjemmeside. 
 
Jan og Bitten har været til møde i Regnbuen, da vi ønsker en form for husorden, vi har fået en del 
klager over deres dyr, vi er ikke enige om ordlyden, så vi afventer at der bliver et nyt møde. 
 
Vi har haft et nyt visionsmøde den 20. februar, der blev aftalt at mødedeltagere fra Nord er: 
Johannes, Per, Joan og Bitten. 
 
Bitten har modtaget en klage fra en anonym beboer vedr. vores snerydning, jeg skrev tilbage om 
hvor der ikke var ryddet sne, men fik ikke noget svar. 
 
Bitten skal deltage i følgende møder i april: 
 
Den 9. april i Syd, Energiteknisk handleplan.  
Den 26. april i Syd, møde med politiet. 
 

6. Regnskab 2017 
Sendt til revisionen, 23. marts 2018 
Foreløbig regnskab gennemgået, afventer påtegnet / revideret regnskab. 
 

7. Beboermøde – Regnskab 
Der bliver afholdt beboermøde den 24. Maj 2018, hvor vi bl.a. fremlægger regnskab. 
 

8. Galaxy legeplads 
Overtages af Store Hus, som sørger for nedtagning og montering hos dem. 
 

9. Aktionsliste 
Aktionslisten blev gennemgået og opdateret. 

 
10.  Evt.  

Affaldssortering - Rikke spørger til om der er mulighed for yderligere affaldssortering, ved 
haveaffald og evt. madaffald. Jan undersøger nærmere. 
 
 
Referent 
Rikke 

 


