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Mødedeltagere 
 

Henrik Svendsen (HS )  Carsten Groth-Rasmussen (CGR)  Martin Nielskov (MN) 
  Lars Henriksen  (LH)  Kathrine Nørgaard (KN)  Eugen Sølberg (ES)                      
 

 
Afbud fra 

 
Vagn Bille (VB ) 

 
Fra KAB / ejendoms-
kontoret 

                                   
Gerd Wegener (GAW) 
  
 
 

 
Dagsorden 

 
1. Valg af referent. 
2. Godkendelse af referat fra sidste møde 21.marts 2013. 
3. Ejendomskontoret v. GAW 

                   Status: Løbende sager, herunder opfølgning på markvandring prioriteringsliste 
Budgetopfølgning. 
Ny servicemedarbejder. 
 

4. Løbende driftssager  (TH) v.GAW  
                   Gennemgang af revideret aktionsliste  

 Status: Arbejdsplaner. 
                   Status: Affaldsprojekt. 
                   Status: YouSee. 
 

5. Energiudvalg v. HS og CGR. 
Håndtering af 23% stigning på vandpriser. 
Opfølgning på måleraflæsning. 
Status på solenergi.  
 

6. Aktivitetsudvalget v. KN. 
Musikanlæg til beboerhus. 

 
7. Koordinations- og kontaktudvalget v.  CGR 

Opgaveprioritering til udvalg. 
Orientering fra OB møde 18. april. 
Oprettelse af gårdrenoveringsudvalg. 
Garager og carporte, udlejning. 
Kassefunktionen. 
Revidering af mødeplan. 
Beboersager. 
 

8. Eventuelt & rapport fra sidste kontortid . Kontor maj. 
 

 

 
Referent 

CGR 

 

 
Referat 

1. CGR blev valgt som referent.    
2. Referatet fra sidste møde blev godkendt. 
3. Løbende driftssager, kontoret  v. GAW    
4. GAW gav en fyldig gennemgang af løbende sager, herunder sager  fra 
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markvandring 2012. 
Hovedpunkter. 
 

 Resterende 34 gavle vil blive hulmursisoleret i løbet af foråret. 

 Kloakledninger i Præstemosen er gennemfilmet. Resultat følger 
på næste møde. Kloakudvalget arbejder derefter videre med 
sagen. 

 Flisearealer er blevet gennemgået for opretning. Tilbud følger. 

 Der indhentes alternativt tilbud på renovering/reperation af 
gårdarealer. 

 Skorsten , motor og antenner fjernes første uger af maj. 

 Driften udarbejder skrivelse til beboerne vedr. udluftning og 
indvendig vedligeholdelse af vinduer. 

 Tilbud fra låsesmed på montering af nye cylindere i hoveddør, 
terrassedør ,kælderdør og postkasse . Ved samlet køb ( min. 20 
beboere ) kr. 1750. AB medlemmer ønskede tilbud incl. yderligere 
kælderdøre. 

 Der er fortsat fokus på kældertrapper ( kvalitetsvurdering ). 
Driften vender tilbage, når der er nyt. 

 YouSee kapelføring i PM er nu udført. 

 GAW  orienterede om ansættelse af ny servicemedarbejder. 
 
 
Budgettet blev gennemgået. Bortset fra konto 1160052 El. er der ingen 
problemer. 
 

5. Prisstigning på vand ( 23% pr. jan. 13 ) blev drøftet. AB besluttede at 
undgå KABs  krav om ekstrabetaling for generel varsling og udsende 
skrivelse til beboerne, med opfordring til ,at beboerne kontakter KAB for  
ændring af acontobetaling. 
Udvalget følger op på måleraflæsning 31.maj. 
Udvalget tager initiativ til møde om anvendelse af solenergi. Udvalget har 
kontaktet KAB, som ikke kan hjælpe med væsentlig erfaringsmateriale. 
 

6. AB besluttede at indkøbe nødvendigt musikudstyr til Beboerhuset. ES 
tager sig af indkøbet.  
KN indkalder udvalget til planlægning af fremtidige aktiviteter. 
 

7. CGR orienterede fra OB møder 18. april. 
AB nedsatte udvalg for gårdrenovering ( VB-MN-CGR ). 
Ledelsesudvalget deltager i førstkommende flyttesyn, som udgangspunkt 
for en dialog om køkkenrenovering og vedligeholdelsesreglementet. 
Problemer omkring genudlejning af garager og carporte blev drøftet. 
Thomas Hay afholder møde med KABs udlejningschef 25. april og vender 
derefter tilbage med en afklaring. 
AB besluttede at ændre fremtidige mødedage fra onsdage til torsdage. 
Planlægning, så GAW kan afholde kontortid inden deltagelse. 
MN etablere ny kassefunktion. Dokumentation: sidste referat. 
AB behandlede beboersager fremsendt af LH. 
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CGR refererede fra kontortid i april. Kontortid maj: HS. 
 
 

  
     

 
 
 
 

 
         

 
 

 
 
         
       

 
 

                               
                         
  

 

 
Aktioner inden 
næste møde 

 

 
Næste møde 
 

 
Torsdag den 30. maj 2013 

 

 

         Henrik Svendsen        Carsten Groth-Rasmussen         Lars Henriksen        Eugen Sølberg 

 


