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Bestyrelsesmøde AAB 33 – 04.09.18 kl. 18.00 
Deltagere: Mette, Eva, Slavko, Annette, Hanne, Per, Christina + ledende ejendomsfunktionær 
Henrik, inspektør Claus Nielsen, driftskoordinator Alex Hocke 
Afbud: Alex Hocke  
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 - Status på hegn – der kommer nyt på 
torsdag, bestyrelsen bliver orienteret 

- Ødelagt overvågning er under 
udbedring 

- Ny medarbejder på ejendomskontoret, 
endnu en forventes ansat fra oktober 

5. Altankasser (Claus)  
Der indstilles til at bestyrelsen 
godkender indkøb af 
altankasseform til efterfølgende 
støbning af nye altankasser, der 
kan erstatte de ødelagte.  

• En form koster kr. 50.000 
inkl. Moms 

• 1 altankasse koster herefter 
kr. 9.375 

Dem der lavede altanerne og 
altankasser i ”tidernes morgen” er 
gået konkurs. 

B 5 Godkendt, bestyrelsen henstiller til, at 
afdelingen får rettigheder til støbeformen, i 
tilfælde af at leverandøren går konkurs eller 
lignende.  

6. Beslutning om tilslutte forslag 
om skybrudsrender (Hanne og 
Mette) 
 
Mette og Hanne indstiller til resten 
af bestyrelsen, at AAB tilslutter sig 
Københavns Kommunes forslag om 
etablering af ”fangarme”/ 
skybrudsrender på AABs matrikel 
ifm. skybrudsprojekt på Grønningen. 
  
I forlængelse af indstilling er det 
værd at bemærke; 

• At etableringsomkostninger 
for en basis-løsning ligger 
hos Københavns Kommune 
og forsyningsselskabet 
HOFOR 

• At såfremt afdelingen har 
særlige ønsker til 
udformning/æstetik af 
”fangarme”/ skybruds-
renderne afholdes 

B 10 Godkendt  
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omkostningerne af afdelingen 
–  f.eks. ifm. 
Minihelhedsplanen 

• At AAB har mulighed for at 
anvende ”fangarme”/ 
skybrudsrenderne i 
forbindelse med den 
fremtidige  krav om separate-
kloakering, som udpeget i 
spildevandsplan 2008, tillæg 
8.  

• AAB skal selv finansiere 
afpropninger af eksisterende 
nedløb og nye tilløb til 
renderne, men de skal ikke 
finansiere skybrudsrenderne 
til forsinkelsesbassiner på 
Grønningen. 

  
7. Digital opmåling (Mette) 
Mette indstiller til at resten af 
bestyrelsen godkender at vi deltager 
i projektet om digital opmåling. Læs 
venligst vedhæftede brev fra AAB. 
Det vil koste afdelingen 615.375 kr., 
allerede er reserveret I DV-planen  
Se videresendte mail for mere info 

B 5 Godkendt  

8. Beslutning om abonnement på 
Viasat ca. 500 kr/md.  
Bent Haagensen fra Puls har 
henvendt sig og spurgt om 
afdelingsbestyrelsen vil afsætte 
penge til at betale for abonnement 
hos Viasat, der kan bruges til at se 
fodbold i mandeklubben (samt evt 
andre arrangementer/klubber) 
Det vil koste 7.500 kr. for det 
resterende år og næste år.  

B 5 Vi undersøger om vores pakke kan 
konverteres og tager stilling til det senere.  

9. Planlægning af afdelingsmøde 
d. 12. september 2018 og 
godkendelse af endelig 
dagsorden 
 
Vigtige datoer: 

• 22/8: Første indkaldelse 
udsendes (senest) 

• 29/8: Frist for beboerforslag 
til dagsorden 

• 5/9: Endelig dagsorden 
udsendes 

 
OBS: Husk at sende endelig 
udformning af forslagenes ordlyd og 
evt. bilag til Mette senest fredag d. 

B 30 Mette har samlet en dagsorden med de 
indkomne forslag. Slavko har ikke sendt 
forslag om renovering af boldbur forud for 
bestyrelsesmødet, det bliver tilføjet til 
dagsorden for afdelingsmødet på 
bestyrelsesmødet.  
 
Eva har ikke nået at revidere husorden, det 
besluttes at det må genoptages efter 
afdelingsmødet.  
 
Afstemningsmetode til forslag c:  
Arbejdsgruppen indstiller til at afstemningen 
mellem de tre løsningsforslag foregår over to 
afstemningsrunder, hvor de to løsninger, der 
opnår flest stemmer i første runde, går videre 
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31, så dagorden er klar inden 
bestyrelsesmødet.  
Vi skal sende dem samlet ind 
omkring afdelingsrådgiverne, så vi 
sørger for at de er formuleret korrekt.   
  

til anden afstemningsrunde, hvor det 
løsningsforslag med flest stemmer bliver valgt.  
Bestyrelsen besluttede at forslag c stemmes 
ved hemmelig afstemning i en runde. Mette og 
Annette ønskede at man efterlevede 
arbejdsgruppens ønske om todelt afstemning.  
 
Den endelige indkaldelse og dagsorden 
godkendes. 
 

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

O  Er ikke nået, tages på næste møde  

11. Håndhævelse af 
husordenssager (Slavko laver et 
udkast)  

B  Er ikke nået, tages på næste møde  

12. Eventuelt  O  Tekst til klistermærker på døre: 
OBS døren åbner ud af! 
Vent med at røre håndtaget til du hører et klik.  
 
Orientering fra Hanne om Puls og 
tryghedsindsats 

13. Næste møde    Næste møde igen tirsdag d. 2. oktober  kl. 18.  
Kontortjans 17-18: Per og Mette  
Punkter til næste møde: 
Minihelhedsplan – Gaihede deltager  
  

 


