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Bestyrelsesmøde AAB 33 – 02.10.18 kl. 18.00 
Deltagere: Mette, Eva, Slavko, Hanne, Per, Christina, Jonatan + ledende ejendomsfunktionær 
Henrik, inspektør Claus Nielsen 
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 10 • Nyt rengøringsfirma er startet til 
trapperengøring. 

• Alex har bestilt de nye hegn og der er 
lavet en ordning så man deler udgiften 
til omlakering af de sorte hegn. 

• Afventer GO fra Alex til at Slavko og 
venner kan rive det gamle boldbur ned i 
november. 

• Claus og Henrik har set på muligheden 
for at lave nogle udendørs 
indhegninger til ladcykler. 

• Vedr. vejbump skal der laves aftale 
med en rådgiver for en ansøgning. 
Claus kontakter 2-3 rådgivere der kan 
give tilbud inkl. myndighedstilladlse, 
Claus kommer med statuspunkter på 
de næste møder. 

• Vi har problemer med vaskeriet i blok 3, 
men Yvonne knokler for at det skal 
virke ordentligt til det bliver skiftet, som 
det første. 
Blok 3 vasker gratis frem til at det nye 
vaskeri installeres.  

• Afventer svar fra Q-Park med 
parkering. Status på næste møde.  

• Flagstangen er flyttet. Hurra.  
• Der opsættes juletræer på 

Toldskrivervej og Ridefogedvej ved 
hegnet/containerskure samt ved 
Magistervej 56. Juletræstænding 
torsdag d. 29. november kl. 16.  

• Varmecentralen skal bygges let om så 
der bliver bedre styr på både det varme 
vand og opvarmningen af lejemålene. 
HOFOR styre dette via abonnementet 
på For Synometer. Samlet pris ca. Kr. 
250.000 som tages fra posten vedr. 
varmecentralen 

• Nye vaskerier – afventer de sidste 
godkendelser i AAB, men forhåbentligt 
installeret før jul.  

• Booking af festlokalet – vigtigt at det 
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skrives ind i bogen, så Eva ved hvornår 
der skal tjekkes op på lokalet.  

 
Opfølgning til Alex:  

- Status på de nye affaldsskure – vi 
ønsker at det undersøges om der også 
kan etableres cykelparkering til 
ladcykler  

- Ønske om DV-midler til nyt boldbur 
fremrykkes til 2019 

- Status og tidshorisont på den nye 
hegnsstrækning  

- Mulighed for lukning af skakte  
- Oplæg på minihelhedsplan forud for 

møde 
- Status på kloakrenovering  

 
5. Velkomst til nye i bestyrelsen  
+ tilmelding til efterårskonference 
26-28. oktober  
OBS: Tilmeldingsfrist fredag d. 5 
oktober	

O 5 Christina, Slavko, Hanne, Eva vil gerne 
deltage. Man tilmelder sig selv via link i mail.  

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

B 20 • Nye vaskerier: Eva kigger på det frem 
mod næste møde, Christina sparre 
gerne.  

• Arbejdsgruppe om offentligt areal ved 
Landsdommervej  - seddel i lyskassen 
med tilmelding  

• Overgangszone ved landsdommervej  
Der skrives til Alex 

• Jubilæum 2019– nedsætte 
planlægningsgruppe? Hanne og Per  

• Juletræstænding – behov for 
planlægningsgruppe? D. 29. november 
kl. 16. Hanne og Eva, men meget 
gerne hjælp til indkøb.  

• Halloween 31. oktober 
• Husorden – gennemlæsning og 

formulering af vedligeholdsstandarder 
for lejere med forhaver. (Eva)  

• Revidering af velkomstmappe (Jonatan 
og Eva)  

7. Blødgørende anlæg (se 
Christinas mail) og ny løsning for 
husholdningsaffald 
  

B 10 Anlægget er allerede installeret i vaskerierne  

8. Fornyelse af servicekontrakt  
Se mail fra Claus 

B 10 Bestyrelsen kigger den igennem og 
underskriver.  

9. Beslutning om tv-abonnement 
på ca. 200 kr/md.  
Bent Haagensen fra Puls har 
henvendt sig og spurgt om 
afdelingsbestyrelsen vil afsætte 
penge til at betale for abonnement, 

B 5 Der afsættes 200 kr/md det næste år til 
muliggøre fodboldvisning i beboerlokalet.  
Vedtaget med 4 stemmer for.  
 
Bestyrelsen henstiller til bedre oprydning af 
lokalet ifm. udlån af lokalet.  
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så der kan ses sport i mandeklubben 
(samt evt andre 
arrengementer/klubber) 
Det vil koste 200 kr. ekstra pr. md. 
Der er nu omkring 12 mænd 
tilknyttet gruppen hvoraf 10 er fra 
afd. 33  

Der ønskes desuden dokumentation for hvor 
mange beboere fra AAB33, der deltager. 
Jonatan følger op på hvordan det teknisk kan 
fungere med streaming mm.  

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

O 5 Udsættes til næste møde    

11. Håndhævelse af 
husordenssager (Slavko laver et 
udkast)  

B 10 Udsættes til næste møde    

12. Eventuelt  O   
13. Næste møde    Næste møde igen tirsdag d. 6. november  kl. 

18.  
Kontortjans 17-18: Slavko og Hanne  
Punkter til næste møde: 
 
 
 

 


