
Afdelingsbestyrelsesmøde – onsdag den 4. januar 2017 

Til stede: Thorbjørn Rasmussen, John Petersen, Birgit Jacobsen, Marianne Poulsen, Trine Arnskjold, Jesper Duus og 
Malene Schultz (ref.) 

Afbud: Sjoerd Jansson og Henrik Birlis 

Dagsorden: 

1. Tømning af afdelingsbestyrelsens postkasser samt mailbox 
2. Status for ting, som er sat i gang 
3. Godkendelse af dagsorden 
4. Godkendelse af referat af 07.12. 2016 
5. Meddelelser fra Ejendomsleder 
6. Meddelelser fra Afdelingsbestyrelsen 
7. Ændring af prisen for udlejning af selskabslokalet 
8. Evt. 

 
1. Tømning af afdelingsbestyrelsens postkasser samt mailbox 

2. Status for ting, som er sat i gang 
• Beboermøde: regnskabsmøde den 11. maj og budgetmøde den 21. september – er reserveret.  
• Affaldsbeholdere: vi skal have fundet de ønskede affaldsbeholdere 

 
3. Godkendelse af dagsorden 

4. Godkendelse af referat af 07.12. 2016  
Referatet blev godkendt. 
 

5. Meddelelser fra Ejendomsleder 
• Opfriskning af elevatorforrum Der er sket en opfriskning af væggene i elevatorforrummene.  
• Belægning på torvet Vi har endnu engang fået oprettet belægningen på torvet. Belægningen er 

desværre af en sådan karakter, at den ikke kan tåle biltrafik.  
• Aqua-dræn på Centerstriben er blevet renset; der vides dog ikke, hvor drænet fører vandet hen 
• Beboerklager over EK via AB Det er vigtigt, at Jesper får konkret besked om hændelsesforløb, hvis 

der kommer klager over EK til AB; og meget gerne at klageren tager henvendelsen til EK. 
• Tæpperens i AB- og Jespers lokale er bestilt 
• Storm – aflåsning af døre Husk at slukke for strømmen til pumperne 
• Brandtrapper Der er indhentet to tilbud på rengøring af brandtrapperne – der indhentes endnu et 

tilbud; og det sættes i gang. 
• Beboer-tilfredshedsundersøgelse: der er lavet et oplæg fra AB; EK har input – og EK sørger for at 

samle spørgsmålene og lave en fin opsætning 
• Trapper fra vej til køregrav EK er ved at undersøge, hvorfor lamperne ikke lyser – og opsætning af 

lys under gangbroerne 
• Antennekontrakt Der forhandles stadig 

 
6. Meddelelser fra Afdelingsbestyrelsen 

• Træffetid – AB Fremadrettet kan beboere rette henvendelse til bestyrelsen i tidsrummet kl. 17-18 
den første onsdag i måneden. Information om træffetid gives på regnskabsmødet i maj måned 

• Politiet – utilpassede Der har været fredeligt i et stykke tid, fordi politiet har været aktive.  
• Visionsmøde mellem de tre afdelinger i starten af februar 
• Visionsgruppen Thorbjørn udtræder af visionsgruppen, og John gen-indtræder 

 



7. Ændring af prisen for udlejning af selskabslokalet 
• Forslag om nedsættelse af pris og åbning af mulighed for at udefrakommende kan leje 

selskabslokalet. Efter debat blev forslaget trukket tilbage. 
 

8. Evt. 
• Selskabslokalet: indkøb af supplerende køkkenting – Birgit kommer med en liste 
• Regler for udskiftning af hårde-hvidevarer: der er ingen fælles udskiftning af f.eks. køleskab; det er 

en individuel vurdering 
• Referater: der er problemer med at lægge referaterne på hjemmesiden (tekniske årsager); Trine 

arbejder fortsat på sagen 
• Store Hus’ hjemmeside – der er brug for at gen-tænke hjemmesiden; der er tekniske problemer 

med at lægge indhold på hjemmesiden. Trine undersøger muligheden for standardløsning fra KAB 
vedr. app og hjemmeside. Sjoerd – hjemmeside J 

 

Madturnus 
• Februar: Birgit 
• Marts: Sjoerd 
• April: Marianne 
• Maj: Malene 
• Juni: Henrik 

 
Næste møde: 

• Skab på aktivitetsskuret: der skal udarbejdes en vejledning – Sjoerd og Malene. 
• Prioritering af ’de grønne’-opgaver: Jesper sender listen af opgaver pr. mail til næste AB-møde 
• Wifi – Fibia – i selskabslokalet 
• Beboertilfredsundersøgelse – opfølgning  

 
 

Byggeudvalgsmøde onsdag den 1. februar 2017 kl. 17-19 

Næste AB-møde: onsdag den 1. februar 2017 kl. 19 

 

Ansvarlig: Deadline: 


