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Bestyrelsesmøde AAB 33 – 07.08.18 kl. 18.00 
Deltagere: Mette, Eva, Slavko, Annette, Hanne, Per + Henrik, ledende ejendomsfunktionær 
Afbud: Christina 
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 Den næste strækning af hegnet langs 
Frederiksborgvej er blevet leveret i forkert farve, 
ejendomskontoret er på sagen.  
Se Henriks punkter (blev udleveret på mødet)  

5. Problematik omkring at der 
ikke længere må opbevares 
kontanter på 
ejendomskontoret ift. betaling 
af nøgler samt depositum for 
festlokale 

B 10 Mette skriver udkast til mail, som sendes rundt til 
bestyrelsen inden den sendes til AAB og Co. 
 
Bestyrelsens holdning:  
Det er bestyrelsens fælles holdning at det ikke er 
ønskværdigt eller holdbart hvis nye nøgler samt 
leje og depositum for fælleslokale gøres gratis for 
beboerne. Det vil dels blive en fælles udgift for 
afdelingen, som bør pålægges den enkelte og 
endnu vigtigere har det et forebyggende formål at 
vi ikke får flere nøgler i omløb end der er brug for 
samt at man ved leje af fælleslokalet er påpasselig 
med at levere det tilbage i pæn stand.  
Bestyrelsen for AAB33 efterspørger derfor en 
anden løsning. 

6. Orientering fra byhaven O 10 Annette sender orientering byhaven på mail.  
7. Varmeregnskab (Hanne og 
Eva)  

B 10 Hanne og Slavko laver et udkast til fælles klage. 
 

8. Planlægning af 
afdelingsmøde d. 12. 
september 2018 
Første indkaldelse er udsendt til 
alle postkasser  
 
Vigtige datoer: 

• 22/8: Første indkaldelse 
udsendes (senest) 

• 29/8: Frist for forslag til 
dagsorden 

• 5/9: Endelig dagsorden 
udsendes 

 
 
Claus er på ferie til 20. august 

B 30 På valg:  
Hanne  
Slavko 
Annette  
Per fratræder 
Christina (sup)  
Eva (sup) 
 
Foreløbige forslag  

• Opdatering af husorden (Eva) 
Specificering af haver, gennemlæsning for 
Afdeling 33 mm. Eva er i gang med at kigge 
på det.   

• Vaskerier (Annette)  
Annette rykker drift/Claus for input til forslag 

• Helhedsløsning for gården v. blok 9 
(arbejdsgruppe)  

• Renovering af boldbane (Slavko)   
Slavko skaffer overslag på økonomi. På 
næste bestyrelsesmøde beslutter vi om 
forslaget skal høre under Minihelhedsplan 
eller som selvstændigt projekt  
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• Poster til DV-plan ’19  
- Udskifting til LED af belysning i lofter og kældre + 
opgangsdører LED  
- Etablering af nye træer  
- Nye overvågningskameraer 
- Beboerlokale 300.000 
- Molokker - Bud fra Henrik/Claus 
- Sociale arrangementer (20.000) 
- Jubilæum (30.000) 
- Dørtelefoner (Claus/Alex) 
- Vaskerier (Henrik/Claus) 
Tilføjelser til DV-planen skal koordineres med 
Claus.  
 
OBS deadline 29. august!  
Forslag skal ligge klar med eventuelle bilag d. 29. 
august. Vi skal sende dem samlet ind omkring 
afdelingsrådgiverne, så vi sørger for at de er 
formuleret korrekt.   
 
Sted for mødet: Mulighed for at låne lokaler på 
Tagensbo Skole. Annette undersøger muligheden, 
samt om der er handicapvenlig adgang. Annette 
forhører sig og vender tilbage til Eva, hvis vi skal 
afbooke Tagensbo Kirke.  
 
Overvejelser: Hvordan kan vi gøre det mere 
attraktivt at komme til beboermødet?   
Vi prøver at sætte bordene i grupper, hvis der er 
plads til det.  
Hanne og Eva indkøber frugt og slik inden mødet.  
Bestyrelsen møder kl. 17.  
 

9. Eventuelt  O  Tekst til klistermærket: 
OBS døren åbner ud af! 
Vent med at røre håndtaget til du hører et klik.  
 

10. Næste møde    Næste møde igen tirsdag d. 4. september kl. 18.  
Kontortjans 17-18: Per og Hanne  
Punkter til næste møde: 
Håndhævelse af husordenssager: fx ting på 
altanen (Slavko laver et udkast) 
 
Møde med politi på fredag d. 10. kl.9 hos Puls på 
Smedetoften 14, 1.sal  
Hanne, Slavko, Mette deltager 

 


