
Referat 18/11  hos Jonna 135   Kl 18.30 - 21.00 
Deltagere: Stine, Bente, Jonna, Hanne 
Afbud: Dea, Axel 
 
 

Punkt Emne Beskrivelse 

1 Siden sidst Hanne og Jonna har været til Strategiseminar. Der var 
oplæg og gruppeseminar ifht fremtidens strategi i 
KAB. 
Der var oplæg om bl.a. vedr. sociale tiltag og 
samdriftsfordele, godt naboskab m.v. 

2 Fejl- og Mangel Udvalg Der er kommet en rapport( fra de arbejder wissenbjerg 
har været ude at tjekker for få mdr siden.  
Der er desværre rigtig mange fejl i alle lejligheder. 
Sagen bliver sendt i udbud til to entrepenører. 
Der er også blevet bemærket irrede rør som der skal 
skiftes LIGE NU. De beboere hvor dette er nødvendigt 
vil blive kontaktet af VVS’eren 
Der skal følges op på at den beboer hvor der har 
været en vvser ude - men ikke fandt noget - bliver 
udredet. Skal der laves noget eller ej. 
Under alle omstændigheder bør Bestyrelsen vide at 
der bliver kaldt håndværkere og beboeren bør også få 
at vide hvad problemet er, som der bliver kaldt ud til. 

3 Skraldeudvalg Skraldeudvalget har haft møde. 
Der er blevet oplyst de manglende beløb, der blev 
efterlyst på afd.mødet samt modtaget en 
konsekvensberegning fra KAB 
 
Vedr. ansøgning til Disp. fond mangler vi stadig info 
om levetid for nedgravet affaldsanlæg 
 
Der er svar på de spørgsmål der er kommet på 
afdelingsmødet bortset fra ovenstående. Svarene 
bliver fremsendt når der indkaldes til XO møde. 

4  Bilvask Der er kommet en mail fra en beboer vedr. bilvask. 
Det der bliver talt om er at der er en masse snavs efter 
bilvask. Vi henstiller til at man ikke bruger pladsen ved 
brandvejen ml. lejlighedsrækkerne, men derimod 
bruger ude på parkeringspladsen 

5 Håndværkerkontakt - 
Smock/Genvex 

SMOCK : Tidspunkterne mere konkrete og ikke nok 
med 8-16, burde indkalde elektronisk. Vedr. aftalen 
med smock overvejer vi at opsige aftalen, men skal 
tjekke konsekvenserne ifht forsikring etc. 
Når der rykkes for rapport bliver de rykket for 
ovennævnte. (Signe) 
 
Hvis vi får specifikke tidspunkter skal håndværkerne 
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også overholde disse tider og ikke komme tidligere 
eller senere end aftalt. 

6 Arbejdsdag og “Ny 
arbejdsdag” 

Sidste arbejdsdag gik fint. 
Dog manglede 11 hustande 
Nogle har meldt afbud på forhånd, andre har ikke. 
 
Opgaver: 
Gruppe til Gruppestruktur (man kan ryste posen som 
man vil) 
Skrue plader fast og gennemgå for manglende skruer 
Vask af dagsrenovation 
Ukrudt 
Evt opstilling af hegn til storskraldsrummet 

7 Nyt vedr. 
Disponsitionsfonden? 

Se under skraldeudvalg 

8 Markiser INtet nyt - vi rykker endnu engang 
OPDATERET 26/11: 
Organisationsbestyrelsen har endelig godkendt det og 
vi afventer videre procedure - Det er endnu ikke tilladt 
at sætte markiser eller andet op! Det skal godkendes 
hos teknisk forvaltning først. 

9 Licenser i UNIK og 
brug heraf 

2 licenser 
Ser om vi kan nøjes med én fælles. 
Vi vil gerne i kursus igen.  

 

10 Varmecentral Vi har haft møde med Samdrift vedr. varmecentralen 
omkring drift og priser. 

 

11 Elarbejde udendørs Flere udendørslamper er gået 
Evt. fjerne alle nedgravede lys. (finde ud af hvilke 
virker)  
elektriker er kaldt ud 

 

12 Evt. + næste møde Vi har talt om hunde og larm. Vi henstiller til at man 
sørger for at ens husdyr ikke er til gene for andre. 
HUSK poser. Saml op efter din hund! 
 
1. dec nye beboere - Nye beboere bliver inviteret til 
adventshygge. Signe har ikke bestilt juletræ i år - 
denne opgave er gået over til Bente Dette år - og vi 
satser derfor på at træet ikke er for stor i stammen og 
det ikke vælter. 
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Storskrald 
Husk at der står en seddel på døren ind til 
storskraldsrummet. Der må blandt andet IKKE smides 
tøj og byggematerialer ind. Der er henvisninger til hvor 
man kan aflevere dette.  
VI kigger ind i en løsning så vi kan få skraldere til 
bunds. 
 
Fraflytning 
Vi mangler en bekræftelse på hvornår 
vedligeholdelsesreglementet der trådte i kraft pr 23/3 
2017 blev vedtaget. 
 
Næste møde: 
16/12 hos Hanne 145F kl 18.30 
 
----UDEN FOR REFERAT------ 
Stine skal have adgang til mail og skal lige høre 
henriette om hun er blevet smidt ind som 
bestyrelsesmedlem 
 

 
 


