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Bestyrelsesmøde AAB 33 – 12.06.18 kl. 18.00 
Deltagere: Mette, Eva, Christina, Per, Slavko, Hanne, Annette + Henrik, ledende 
ejendomsfunktionær 
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)  

O 15 Hegn:  
Resterende strækning langs Frederiksborgvej er 
levering er forsinket til uge 30 (august) 
Låse til de nye låger: vi afventer at Alex får bestilt, 
Bestyrelsen sender påmindelse og bemærker at 
det er vigtigt at der omgående bliver etableret lås 
på de kommende hegn, der bliver leveret i starten 
af august.  
 
Lokalpoliti: Ejendomkontoret og Puls havde 
møde med lokalpolitiet.  
Den sidste måned har været hård.  
Bispebjerg er det mest utrygge område i 
tryghedsmåling.  
Møde igen d. 20. juni. 
Vi vil gerne have drøftet mulighed for 
fartsænkende foranstaltninger på Magistervej.  
 
Vaskerier: Problemer i Blok 1 
Der kommer en testmaskine i Blok 1. Udskifting af 
alle vaskemaskiner skal på beboermøde. Mette 
hører Claus om de kan levere input til forslag på 
beboermødet. 
 
Altankasser: En række altankasser er faldet 
ned. Firmaet er konkurs, ny producent, men dyr. 
Dog nødvendigt at udskifte de ødelagte. 
 
Dansk Kabel TV: Har udsendt beskrivelse af 
hvad vi får leveret. Kan evt også overtage 
overvågningssystemet. Henrik/Claus undersøger 
om det er fordelagtigt.  
 
Boldbanenet: Trænger til at blive repareret. Kan 
komme på beboermødet. Alternativi som en del af 
totalrenovering af legepladser.  
 
Nøgletal: Det ser overordnet godt ud for vores 
afdeling.  
 
Beboerlokale: 
Den månedlige hovedrengøring i Beboerlokalet 
bliver ikke leveret, Henrik følger op på det. 
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Opfølgning på mødet 7/8  
Dato for indkøb til beboerlokalet: Fredag d. 15. kl. 
11. (Hanne+Eva) 
 
Dørprojektet: 
Næsten færdigt. Det har ikke været optimalt med 
entreprenør og kommunikation.  
 
Strømpeforing af kloaker: 
Arbejdsplads fortsætter ved blok 1, Det ønskes at 
containeren flyttes og at der skabes adgang til 
trappen. 
 
Vedligeholdesesreglement for haver skal 
specificeres. Skal besluttes på beboermøde. Eva 
og Annette ser på det.  
 
Duer: 
Stadig et problem med duer. Vigtigt at 
ejendomskontoret melder det samme ud til alle 
beboere. Henrik følger op.  
Hvad gør vi fremover med duer?  Henrik får 
oplysninger fra Hanne.  
 
Sommerarrangement d. 21. juni 
Puls afdækker omkostninger til kagebagning.  
Fællesspisning leverer 100 kager. De andre 
klubber inviteres til at bage kager.  
Hanne vil gerne have en ca. antal. 
Annette inviterer byhaven og Hanne inviterer de 
resterende klubber.  

5. Status hængepartier 
a) Opdatering af husorden  
Annette har opdateret den og er 
godkendt inde i administrationen. 
Kan nu omdeles og lægges på 
hjemmesiden  
b) Referat af ekstraordinært 
beboermøde 6. december 

O 5 a) Mette har videresendt den til 
Henrik/ejendomskontor, som printer og 
omdeler. + lægger det på hjemmesiden. 

b) Referatet er skrevet, skal underskrives og 
udsendes (Mette)  

 
 

6. Planlægning af sommerfest 
25. august  

D 15 Rykkes til næste møde d. 25. juni 

7. Planlægning af beboermøde i 
12. september 2018 
 

D 15  Rykkes til næste møde d. 25. juni 

8. Status på minihelhedsplan O 5 Ikke noget nyt, Mette rykker igen for tidsplan  
9. Eventuelt  D 5 Arbejdsgruppe om helhedsløsning i gården 

blok 9 
Arbejdsgruppe om helhedsløsning i blok 9, som 
blev vedtaget på beboermøde i september 2017 
er ikke blevet formelt nedsat af bestyrelsen. 
Bestyrelsen er utilsigtet ikke blevet orienteret om 
drøftelser omkring arbejdsgruppen.  
Mette har ansøgt Realdania, som har bevilget 
50.000 kr. til rådgivning omkring fornyelse i 
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gården ved blok 9 – disse kan komme os i hænde 
hvis vi ønsker det eller afvises, hvis vi ikke ønsker 
at bruge dem.  
 
Nedsættelse af arbejdsgruppe skal derfor som 
punkt på dagsorden på næste møde og 
nedsættes formelt. 
Mette tager dialog med afdelingsrådgiver og laver 
udkast til kommissorium, der beskriver mandat, 
formål, medlemmer, tidsplan mm.  

Næste møde  
 

  Ekstra bestyrelsesmøde:  
Mandag d. 25. juni kl. 17.00 med fokus på 
planlægning af beboermøde + nedsættelse af 
arbejdsgruppe. 
 
Næste møde igen tirsdag d. 7. august.  

Orientering og vigtige datoer:  
- 21. juni Sommerarrangement på plænen 

 


