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Bestyrelsesmøde AAB 33 – 08.05.18 kl. 18.00 
Deltagere: Mette, Eva, Christina, Per, Slavko, Hanne – Inspektør Claus, ledende 
ejendomsfunktionær Henrik 
Afbud: Annette  
D=Diskussion O=Orientering B=Beslutning 
 
Emne Type Tid Beslutninger / referat 
1. Velkomst     
2. Godkendelse af dagsorden B  Godkendt  

Referat: Mette  
3. Godkendelse af referat fra sidste 
bestyrelsesmøde 

B  Godkendt  

4. Status hængepartier 
 

B 5  a) Opdatering af husorden  
Annette har opdateret husorden i henhold til 
beslutninger på afdelingsmødet og sendt den 
til godkendelse herefter klar til at blive lagt på 
hjemmesiden.  
b) Referat af ekstraordinært beboermøde 
6. december. Mangler stadig, der bliver 
rykket for det.  
c) Internet og fjernsynspakker: 
Bestyrelsen undersøger pt om vi har den 
bedste løsning. Kontakt til WAOO - Slavko 
overtager fra Christina ).  
Pt. ikke muligt med YouSee-boks-tilbud, med 
vores nuværende løsning. Det vil kræve at 
beboere installerer ny router og boks. Vores 
nuværende løsning med DanskKabeltv er 
indtil videre den bedste i forhold til pris. 

5. Status fra ejendomskontoret (v 
Claus og Henrik)  

O 15 Status på projekter  
1. Strømpeforing af kloaker: 
Sættes formentlig i gang inden for de næste 
to måneder. Tager 18 måneder fra det 
igangsætte. 
2. Hegn langs Frederiksborgvej  
Den næste strækning er bestilt, der er 14 
ugers levering fra leverandør. Dvs. det 
ankommer om ca. 9 uger.  
3. Dørprojekt: 
Dørskilte er bestilt.  
4. Problemer med duer 
Der er omdelt sedler omkring problemet med 
duer. Behov for mundtlig dialog med beboere 
som fodre fugle eller har ødelagte markise 
hængende.  
Mulighed for at skrive det ind i husorden at 
beboer har ansvar for at holde altanen fri for 
fugle samt rengøring, skal i så fald med på 
afdelingsmøde. Mulighed for servicebesøg til 
adresser, der ikke kan skabes kontakt med.  
5. Net til boldbanen: Nettet kan ikke monteres 
på boldbanen som den ser ud nu, ville blive 
dyrere. Mulighed for at renovere boldbane 
under minihelhedsplan.   
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6. Private skilte: Der bliver bestilt skilte til 
fællesarealer. Hvis der er et skilt om at det er 
privat område, kan politiet håndhæve det.  
7. Hjørnebed ved Landsdommervej:  
Der er fjernet ukrudt, og sået græs i bedet. 
Stenkanten er sat op. Mulighed for at plante 
træer, men kan også afvente den nye plan.  

6. Vaskerier 
 

B 10 Mange beboere beklager sig over lang kø til 
vasketider (særligt for blok 7,8,9 men 
muligvis også et problem i de andre blokke) 
Vi har pt. to forskellige systemer. Der er 
behov for en ny løsning. 
 
Vi har fået to tilbud på nye modeller for 
vaskerier (Claus sender kopi)  
Koncept: Der installeres nye maskiner, de 
gamle sælges, udbyder sørger for drift 
(bookingapp, reperationer, forbrug mv). 
Mulighed for flere vaskemaskiner, der hvor 
der er behov. Udbyder vil justere det efter 
behov.  
Udgangspunkt med to vaskemaskiner 7,5 kg 
+ 12 kg samt gastørretromle (hurtigere end 
normale)  
Fordele: Samlet besparing for afdelingen og 
beboerne. Driften går uden om 
ejendomskontoret, kun dem som bruger 
vaskerierne betaler for det, modsat nu hvor 
alle betaler til vaskerierne via huslejen.  
 
Afdelingen skal bekoste de tekniske 
installationer (gastilføring mm.) Dvs. 
startudgift.  
Binding: Binding i 10 år kan opsiges fra år til 
år, dog skal afdelingen i så fald købe 
maskinerne.  
 
Bestyrelsens holdning er positiv. Der er 
behov for en ny løsning, men det er dog 
vigtigt at vi har indflydelse på 
behovsafdækningen. Samt sikring af at 
priserne for vask ikke kan hæves vilkårligt. 
 
Tidshorisont:  
To tilbud er indhentet og er til vurdering i 
juraafdelingen som skal tage stilling til om der 
er behov for et udbud. Skal godkendes på 
ekstraordinært  beboermøde.  
 

7. Serviceaftale 
Skal den revideres? Og hvornår 
foregår det?  

B 10  Serviceaftalen opdateres årligt, Claus 
informerer når det er tid.  

8. Brik til de nye hegn B 10 Der er bestilt låse til lågerne.  
Bestyrelsen beslutter at alle beboere har 
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adgang med deres brik til alle lågerne ved de 
nye hegn. Kan revurderes, hvis nødvendigt.  
  

9. Orienteringsbrev til beboere 
Mette tager udkast med ”Nyt fra 
afdelingen” Lidt om de sociale klubber 
osv.samt status på projekter. 
Kom gerne med tilføjelser mm. 

O 10  Mette koordinerer info/status på projekter 
med Henrik, rundsendes til bestyrelsen inden 
udsendelse.  

Spisning 19.00 Pause 30   
10. Oprydning og is (v. Slavko)  
Indstilling til beslutning: Bestyrelsen 
giver penge til indkøb af is  

B 10 Godkendt (500 kr til at starte med)  

11. Puls  
Puls ønsker at låne beboerlokalet til 
forskellige arrangementer. 
Konkret ønsker Bent at låne det en 
række onsdage til mandeklubben. 
Indstilling til beslutning: Puls kan 
låne beboerlokalet til arrangementer, 
så længe det ikke er samtidig med 
andre arrangementer – fx 
fællesspisning.  
Og med betingelse om at lokalet 
leveres tilbage i samme stand osv.  

B 10 Godkendt. 

12. Dato for sommerfest og evt. 
andre sociale arrangementer  

O 10  25. august.  
Vi tænker alle over idéer til indhold frem til 
næste møde.  
Loppemarked, Grill, Fædregruppen.   

13.  Parlamentarisk årsmøde 12. 
april 
 

O 5  Mette og Annette deltog. En virkelig god 
mulighed for at møde andre parlamentariske 
afdelinger samt hvis vi ønsker at være med i 
de forskellige tiltag ifm driftsoptimering mv.  
Opfordring til at hele bestyrelsen deltager 
næste år! 

14. Eventuelt  O 5 Bestyrelsen ønsker mere løbende orientering 
fra byhaven og arbejdsgruppen.  

15. Næste møde  
Dato: Tirsdag d. 12. juni 18-20.30  
 
Ansvarlig for træffetid/beboercafe 17-
18: Eva og Per  

D 5 OBS: Rykkes pga. grundlovsdag.  
Eva og Per står for beboercafé 17-18 
 
Punkt til næste møde: Planlægning af 
sommerfest d. 25. august.  

Orientering og vigtige datoer:  
 
21. maj: Budgetopfølgningsmøde med afdelingens inspektør den 23. maj kl. 8.15 til 8:45. 
Bestyrelsen har gennemgået budgetopfølgning og vurderer at der ikke er behov.for møde.  
 
21. juni: Nabofest på Grønningen – Fællesspisning laver kager  
 
A. Orientering fra Byhaven:  

- Byhaven har haft opstartsmøde og ny sæson og fået nye medlemmer  
- Som afdelingshåndbogen anbefaler er der etableret vedtægter for byhaven (ligger i 
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Docunote) 
https://aabnet.aab.dk/site/01/afdelingshaandbogen/bestyrelsesarbejde/beboeraktiviteter_og_k
lubber 

- Docunote Dokumentnr:D2018-172081 
B. Orientering fra arbejdsgruppe om helhedsløsning ved Landsdommervej 30:  

- 50.000 kr. til rådgivning fra Realdania  
- Docunote Dokumentnr: D2018-172080 (der er oprette logbog for gruppens arbejde)  

 

https://aabnet.aab.dk/site/01/afdelingshaandbogen/bestyrelsesarbejde/beboeraktiviteter_og_klubber
https://aabnet.aab.dk/site/01/afdelingshaandbogen/bestyrelsesarbejde/beboeraktiviteter_og_klubber

