
 

Svend Aukens Plads 9 Tlf.: 33760100 www.aab.dk 
2300 København S.   aab@aab.dk 

 
 
 

Referat  
 

Kontaktperson  
Helen BerntRasouli 

Afdeling 88 
E-mail:  

 
Sagsnummer: 

 88 
 

Dokumentnummer: 
D2019-070404 

 
Dato 

1. oktober 2019 

Mødedato: 

 

3. september 2019 Tidspunkt: 19.00-21.00   

 

Mødested:  Lokale 122 

 

Næste møde:  

 

 

  

 

Tilstede: Morten, Frank, Annet og Helen 

Afbud: Charlotte 

 

Bestyrelsesmøde 03.09.19 
 
Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden 
2. Godkendelse af referat 
3. Orientering helhedsplan 
4. Planlægning afdelingsmøde 
5. Budget (Frank) 
6. Indkomne forslag, herunder haveudvalg 
7. Legepladser 
8. Brug af ukrudtsmiddel Ecostyle (Charlotte) 
9. Roller og opgaver bestyrelse 
10. Eventuelt 

 
 
1. Dagsorden godkendt 
 
2. Referat godkendt 
 
3. Orientering helhedsplan  
Bestyrelsen kan ikke stå inde for denne plan som er tilsendt, som blot er en gengivelse af 
den gamle plan, uden at den er tilpasset vores kommentarer   
Det er ikke lykkedes os endnu at få kommunikation om skimmelsvamp. 
Helen følger op med AAB. 
 
4. Planlægning afdelingsmøde 
Lagt sammen med punkt 6. 
 
5. Budget: 
AAB sørger for at omdele budget 
Bestyrelsen anbefaler at der stemmes ja til budgettet. 
Frank fremlægger. 
Vaskerier kører med underskud. Vi skal bede AAB om forbrugsdata, så vi kan beslutte om 
der skal indkøbes nye maskiner og om priserne skal sættes op. 
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6. Indkomne forslag, herunder haveudvalg 
Haveudvalg – vil anlæggelse af haverne kollidere med helhedsplan – 100.000 – har vi pen-
gene. Ellers må vi tage det over 2 år. 
 
7. Legepladser  
Morten orienterer på afdelingsmødet.  
 
8. Brug af ukrudtsmiddel Ecostyle 
Vi er forbeholdne overfor brugen af Ecostyle. Vi har brug for flere informationer om alternati-
ver til brug af sprøjtemidler 
 
9. Roller og opgaver bestyrelse 
Morten – hjemmeside, udendørsarealer og legeplads 
Frank – budget 
Charlotte – nyttehaver 
Anette – håndterer dialog med beboerne 
Helen – indkaldelser og referat og kontaktperson til AAB 
 
Eventuelt: 
 
Græsslåning: 
Forsøgsvis har bestyrelsen besluttet at der kun slås græs hver tredje uge. Vi sparer på funk-
tionærernes tid – 3 dage om ugen samlet set 51 mandedage om året på at slå græs – vi ta-
ger 34 dage væk – svarer til 1½ måneds arbejdstid 
Når udstyr skal skiftes alligevel – vil vi overveje om der skal indkøbes robotter. 
(AAB har efterfølgende sagt at det ikke kan lade sig gøre) 
 
Kompostbunker: 
Bestyrelsen foreslår at der etableres kompostbunker rundt omkring i bebyggelsen, så vi spa-
rer på, at affald skal køres væk og vi gør fremmer biodiversiteten. 
Morten undersøger noget mere om kompostbunkerne 
 
Vejskilte skal gennemgås 
Vejskilte på parkeringsplads og ved cykelstien med husnumre trænger til at blive gennem-
gået og eventuelt udskiftet. Helen følger op med AAB. 
 
Vedligeholdelsesdag:  
Aflyses da vi ikke ved hvad der er af opgaver og vi ikke skal tage arbejdet fra funktionæ-
rerne. 
 
 
 
 
 
 
 


