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Bestyrelsesmøde AAB 33 – 07.11.17 kl. 18.00 
Deltagere: Hanne, Slavko, Per, Annette og Mette - afbud fra Christina 
D=Diskussion O=Orientering B=Beslutning 
Emne Type Tid Beslutninger / referat 
1. Velkomst og valg af tidsstyrer B 5  
2. Godkendelse af dagsorden B 5  
3. Status fra ejendomskontoret  O 10 Bestyrelsen vil gerne modtage den 

skriftlige liste tidligere, så man kan 
nå at læse den igennem. 
Optimalt en uge før.  

4. Ekstraordinært afdelingsmøde vedr. 
Kloak (Bilag A) 
Driftskoordinator Alex Hocke kommer og kan 
besvare spørgsmål 
 
Kloaknettet skal renoveres akut 
Mail fra Diftskoordinator Alex Hocke:  
Efter undersøgelse med kamera i samtlige 
kloakker har det vist sig at hele kloaknettet er 
nedslidt, det er nødvendigt at renovere 
kloaknettet med en strømpeforing hurtigst 
muligt, endvidere viste det sig at rotte 
udfordringen er massiv ved undersøgelsen  
Venter man med at udbedre kloaknettet 
risikerer man at kloakken bryder sammen og 
så bliver udgiften til udbedringen kloakken af 
en størrelse orden som er 4-5 gange større da 
der skal opgraves og i terræn samt kældere 
brydes op for at komme til klokken og udskifte 
den. Derfor er det bydende nødvendigt med at 
komme i gang med en renovering, i 
forbindelse med undersøgelsen har det vist 
sig at der er mange skader som forsikringen 
betaler. 
 
Andre forslag på mødet: 

- Omlægning af driftsbudget 
- Renovering af beboerlokalet  
- Sørens forslag om flytning af midler fra 

projekt  
 
 

B 20 Ekstraordinært beboermøde 
afholdes onsdag d. 6. december 
 
Første indkaldelse fredag d. 10.11 
af Henrik 
Endelig indkaldelse med 
beskrivelser af forslag udsendes 
22.11  
Alex udarbejder forslag om kloak 
og forslag om omlægning af 
driftsbudget 
 
Andre forslag på mødet: 
Omlægning af driftsbudget 
Alex Hocke sørger for at 
fremsende relevante oplysninger 
ang. dette punkt. 
 
Renovering af beboerlokalet  
Renovering af beboerlokale er 
kommet på DV-plan for 2019 – så 
behøver ikke komme på 
ekstraordinært afdelingsmøde 
 
Sørens forslag om flytning af midler 
fra projekt til helhedsplan  
Der stilles spørgsmålstegn ved 
referatet fra afdelingsmødet. 
Hanne har ikke skrevet referatet. 
Dette skal undersøges før der 
tages beslutning.  
Mette undersøger med 
afdelingsrådgiverne.  
 

5. Status på henvendelser på fællesmail 
(Bilag B)  
1. YouSee tv boks  
2. Tildækning af vaskerivinduer 
3. Nedtagning af gasmåler 

B 10 1. Slavko tjekker op på Yousee 
aftale 
2. Drøftet, det er ikke en opgave 
bestyrelsen kan løse.  
3. Eva henvender sig til Henrik – 
opfølgning på næste møde.  

6. Husorden 
 Hvem opdaterer den og får den sendt ud?  

B 5 Eva spørger Henrik om hvem der 
opdaterer husorden.  

7. Valgliste og mails, samt valg af 
repræsentantskabsmedlem 1, 2 + 

B 5 Repræsentantskabsmedlemmer: 
Mette, Per og Eva (suppleant) 
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suppleant  
 

 

8. Valg af medlem til styregruppen for Puls 
 

B 5 Hanne vælges til styregruppe for 
Puls  

9. Dato for undervisning i det nye 
arkiveringssystem 

B 5 Forslag om: Mandag d. 19. februar, 
mandag d. 26. februar efter kl.17.  
Eva videresender det til AAB 

10. Beboerlokalet  
Hvordan foregår tjek efter udlån fremover? 
Eva gennemgår tjekliste – status? 

B 5 Eva står for tjek det næste halve 
år. Får nøgle af Henrik.  
 
Eva og Hanne undersøger hvad 
der er brug for af køkkenredskaber 
og service. Henrik kan tage i Inco 
og købe det der mangler ind.  

11. Henvendelse fra team jura omkring 
vores erhvervslejemål 

O  Ok at mulighederne for 
lejeforhøjelse i store 
erhvervslejemål undersøges.  
Den tidligere Nordeabank stod tom 
i længere tid 2015-2016, hvilket 
kan tyde på at det ikke er et så 
eftertragtet lokale.  
 

12. Læring fra bestyrelsesweekend 
 

D 10 Skydes til senere møde  

13. Eventuelt   5 Der har været afholdt DV-møde d. 
31.10 – Hanne og Slavko deltog  
Mette og Annette var ikke 
informeret om mødet.  

14. Godkendelse af referat fra sidste 
bestyrelsesmøde 

B 5 Godkendt  

15. Næste møde  
Dato: Tirsdag d. 5. December 
Ansvarlig for træffetid 17-18:  
Forslag til punkter til dagsorden: 

- Hvordan kan vi bruge Puls? (D) 
- Forretningsorden for bestyrelsen 
- Hjemmeside 
- Andre?  

Husk Møde om Minihelhedsplan d. 13. 
november kl. 17.30 på ejendomskontoret 

D 5 Puls deltager 

 
 
 


