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Bestyrelsesmøde AAB 33 – 06.11.18 kl. 18.00 
Deltagere: Mette, Eva, Slavko, Hanne, Per, Christina, Jonatan + ledende ejendomsfunktionær 
Henrik, inspektør Claus Nielsen, Gaihede 
Afbud:  
D=Diskussion O=Orientering B=Beslutning 
 
Emne Type Tid Beslutninger / referat 
1. Velkomst     
2. Godkendelse af dagsorden B  Godkendt  
3. Godkendelse af referat fra 
sidste bestyrelsesmøde 

B  Godkendt  

4. Status fra ejendomskontoret (v. 
Henrik, Claus og Alex)  
 

O 15 • Nyt rengøringsfirma til trapper: 
evaluering på vej – bestyrelsen og 
beboere må meget gerne komme med 
input og erfaringer til Henrik, som tager 
det med på evalueringsmøderne.  

• Hegn:  
Ønske om at omkode hegn, så de står 
åbne kortere tid. Også gerne 
sættetempoet op hvis muligt.  

• Status og tidshorisont på den nye 
hegnsstrækning: 
Alex undersøger det og vender tilbage 

• Parkering til ladscykler:  
Alex kigger på det.  

• Vejbump: 
Claus beder Alex om at finde rådgiver.  

• Nye vaskerier: 
Udskiftningen er planlagt og infosedler 
er hængt op i opgangene.  

• Ny parkeringsordning:  
Ikke noget nyt 

• Ombygning af varmecentral:  
Ikke noget nyt  

• Køkkener: 
Der er p.t. kun en leverandør da AAB 
ikke tillader anden leverandør. Vil 
kræve nyt udbud, som vil betyde at der 
ikke kan installeres køkkener i 
mellemtiden.  

• Juletræstænding:  
Henrik følger op på Yousee i morgen.  
Mette følger op på Mastercard.  

• Status på de nye affaldsskure: 
Bestyrelsen ønsker, at det undersøges 
om der også kan etableres 
cykelparkering til ladcykler – Alex 
meddeler at renoveringsskema er 
afsendt til kommunen, endelig 
byggetilladelse forventes inden jul.  

• Nyt boldbur:  
Bestyrelsen ønsker at DV-midler til nyt 
boldbur fremrykkes til 2019 – Slavko er 



Bestyrelsesmøde AAB 33		 	

	 2 

er tovholder, Alex sørger for det. 
• Mulighed for lukning af skakte:  

Claus og Alex undersøger – også med i 
Minihelhedsplan  

• Status på kloakrenovering: 
Kontrakt er underskrevet med 
entreprenør – byggeplads opsættes i 
december, projektet går i gang i januar.  

• Dørtelefoner: 
Skal på DV plan ’20 

• Renovering af beboerlokalet:  
Hanne er tovholder 

• Møde om DV-plan tirsdag d. 4. 
december 

 
6. Minihelhedsplan D/B 30 Udkast til minihelhedsplan blev gennemgået  

Gaihede sender opfølgning 
8. Opsamling fra 
efterårskonferencer 

 10 God oplevelse  

9. Opgaver og projekter pba. 
Afdelingsmødet 
+ fordeling af opgaver  

• Vaskerier 
• Husorden 
• Revidering af 

velkomstmappe 

B 20  Udsættes til 26. november 

10. Status på klage ang. 
Varmeregnskab (Hanne og Eva)  
 

O 10 Er i beboerklagenævnet  

11. Håndhævelse af 
husordenssager (Slavko laver et 
udkast)  

B 10 Udsættes til 26. november 

12. Eventuelt  O  Ønske om mere status på projekter  
Bestyrelsen vil gerne have møde om 
administrativ og administrativ light  

13. Næste møde    OBS: Ekstraordinært bestyrelsemøde d. 26. 
november kl. 17 
Næste bestyrelsesmøde igen tirsdag d. 4. 
december kl. 18.  
Kontortjans 17-18: Slavko 
Punkter til næste møde: 
 
 
 

 


