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Fra KAB / ejendoms-
kontoret 

 
Brian Ludvigsen (BL). 
Louise Rasmussen (LR). 
 
  

 
Dagsorden 

1. Valg af referent. 
 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde 9. juni 2020 
 

3. Let anretning v. AML. 
 

4. Løbende sager fra ejendomskontoret v. BL. 
Budgetopfølgning. Materiale fremsendes. 
Aktivitetsplan. (fremsendes). 
Orientering om driftsopgaver siden sidste møde. 
Status legeplads. 
Håndtering af beboeransøgninger i forbindelse med driftsleders 
ferie. 
Ændring af regler for nedtagelse af bærende vægge. (køkken). 
Rottebekæmpelse.  
Beboerhenvendelser (Støj og vedligehold). 
Øvrige. 
 

5. Orientering fra Driftschef v. LR. 
Status kloakprojektet. 
Afholdelse af afdelingsmøde. 
Regler for bopælspligt i forbindelse med udlejning til eksternlisten. 
Status på ansøgning om afdelingens dispensation for udlejning til 
eksternlisten. 
 
 

 
6. Orientering fra IT-udvalget v. HS. 
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7. Meddelelser fra formanden / Beboerhusets drift. 
Status på samarbejdet med Hvidovreparken om 
beboerhusprojekt. 
Status på samarbejdet med KAB. 
Beboerhusets drift v. VB 

 
 

 
 

Referat 

 
Intro. Vi er stadig underlagt COVID-19, som indvirker på mange arbejdsgange 
  

1. VB blev valgt 
2. Referat fra sidst AB møde blev godkendt. En lille påmindelse om at reagere 

når referat bliver mailet ud til AB medlemmer. 
3. Let anretning er godkendt 
4. Gennemgang af budget, intet at bemærke. 
• Maling af alle garager er gennemført. 
• Petanque banen bliver fjernet, ingen bruger den og er kun til gene 
• Fokus på rigtig sortering af storskrald i trailerne, husk at slå papkasser 

sammen. 
• Gelændere i Præstemosen er gennemgået og pletmalet, M. Becks Alle 

bliver igangsat snarest 
• Alle carporttage er nu udskiftet med ståltage. 
• Henstillinger til enkelte beboere er udsendt vedr. havepleje er gennemført. 
• AB anbefaler en sort postkasse fra Allux.  
• Driftsopgaver siden sidst, en sommermedarbejder er hyret ind til hen over 

sommeren, for at fjerne ukrudt i bede. OK Nygaard klarer græsslåningen 
tilfredsstillende, dog har der været henvendelser om meget hurtig kørsel 
med græsslåmaskine, kan være farligt langs hække i forhold til børn 

• Legeplads bliver renoveret, så den er up-to-date og sikker.   
• Hvidovre kommunes rottebekæmpelse er meget bagud med bekæmpelse, 

vi undersøger muligheden for at få ekstra hjælp igennem kommunen. 
• Vi har drøftet muligheden for at udsende et skriv til alle beboere omkring at 

huske at vi bor tæt og at vi skal huske at dæmpe os når vi er i vores haver. 
5. AB anbefaler at aflyse dette års afdelingsmøde pga. forøget 

smittespredning og der ikke er nogle lokaler i nærområdet der er store nok 
til at det sikkerhedsmæssigt kan afholdes. Nærmere information følger. 

6. Vi afventer en mødeindkaldelse fra Driftchefen omkring IT og TV fremtid. 
7. AB drøftede mulighederne omkring beboerhusprojekt, men vi afventer 

Hvidovreparkens helhedsprojekt til endelig godkendelse. 
• CG har møde med KAB direktion omkring fremtidigt samarbejde primo 

september 
• Beboerhuset lejes igen ud, selvfølgelig med de sikkerhedsforskrifter 

myndigheder foreskriver 
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Næste møde 
 

   

 
 

 
 

 


