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Referat bestyrelsesmøde 09.06.20 

 
 

Referent: 
Helen Bernt Rasouli  

E-mail: 
hra.aab88@aab.dk 

 
Sagsnummer: 88 

 
Dokument nummer: 

D2020-018643 
 

Dato 
10. juni 2020 

 

Mødedato: 
 

9. juni 2020 kl. 19.00-21.30 
 

Mødested: 
 

Det store fælleshus 

 
Til stede: 
 

Annet David, Preben Bjørn, Charlotte Jeppesen, 
Morten Rosenvold Villadsen, Helen Rasouli 
(referant) 

Afbud: 
 

 

Næste møde: 
 

7. juli 2020 kl. 18.30-21.00   

Fordelt til:  
 
 

Dagsorden 
 
 

1.     Godkendelse dagsorden 

2.     Godkendelse referat 

3.     Opfølgning på beslutninger på tidligere møder: 

• Godkendelse regler fælleshuse - opfølgning med input fra Fritz / Preben 

• Afklaring med AAB vedr. service på ejendomsservice / Opfølgning Helen 

• Græsslåning med de grønne teams - opfølgning fra Morten 

• Legeplads - opfølgning Morten     

• Postkasseudvalg - opfølgning Charlotte og Preben 

• Afmærkning af haver - opfølgning Charlotte og Helen 

5.    Udskiftning af vinduer v/ Preben 

6.     Opfølgning økonomi v/ Preben 

7.     Beboerhenvendelser og opfølgning klager 

8.     Planlægning af møder: Afdelingsmøde dato, bestyrelsesmøde juli, sommer af-

slutning bestyrelse. 

9.     Eventuelt 

 

 

 

Referat 
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1. Godkendelse dagsorden 

Godkendt 

 

2.     Godkendelse referat 

Godkendt 

 

3.     Opfølgning på beslutninger på tidligere møder: 

• Godkendelse regler fælleshuse - opfølgning med input fra Fritz / Preben 
Reglerne er godkendt med følgende tilføjelse: 
Læs mappen i det store fælleshus både før du går i gang og når du rydder 
op 

Hvad gør man hvis der ikke er gjort rent – henvendelse ejendomsfunktio-
nere – tjek at det fremgår af reglerne. 
 

• Afklaring med AAB vedr. ejendomsservice / Opfølgning Helen 
Afventer svar fra AAB. 

 
Opfølgning: 
Helen gør reglerne færdige og deler med ejendomskontor og lægger på 

hjemmeside  
Bordene ikke stille oven på hinanden – Annet følger op med Fritz 
 

• Græsslåning med de grønne teams - opfølgning fra Morten 
Der skal kun slås græs hver 14 dage.  
 
Opfølgning: 
Morten får lavet en plan for udeområderne, så vi kan have et oplæg klar til 

afdelingsmøde i september. Morten finder fagfolk der kan hjælpe os med 
planen og visualisering af denne. 
 

• Legeplads - opfølgning Morten     
 
Vi kan ikke forstå at vi ikke er kommet videre i processen – selv når vi ta-

ger højde for Corona. Vi har pengene til at få etableret en sponsorlege-
plads. Vi har nu ventet i et år. 

Preben har fået forståelsen af, at Thor tager aktion på legeplads på fredag. 
Vi afventer at få en deadline for, hvornår legepladsen bliver opført. 
 

 

• Postkasseudvalg - opfølgning Charlotte og Preben 
Opfølgning: 
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o Preben søger om penge at flytte penge til postkasserne og foreslår, 
at det er funktionærerne som sætter dem op. 

o Charlotte undersøger om vi kan nøjes med nummer på postkas-
serne så vi ikke skal have navn på. 

o Preben følger op på valg af postkasse og plan for opsætning. 
 

• Afmærkning af haver - opfølgning Charlotte og Helen 

Opfølgning: 

Regler laves for nyttehaver: Charlotte laver et oplæg og et brev til haveejerne til 

bestyrelsesmøde i august. 

Forslag som tages med i overvejelserne om nyttehaverne:  

• Vi sørger for at der bliver slået græs i de ledige haver. 

• Vi laver oversigt til ejendomskontor og bestyrelseslokale over haverne med 
husnumre. 

• Vi skal finde ud af om vi kan få en maskine til at pløje haverne. 

 

5.    Udskiftning af vinduer v/ Preben 

Vinduer – bliver først lavet som en del af helhedsplanen. Kun vinduer som er i 
stykker, bliver lavet løbende. 

 

6.     Opfølgning økonomi v/ Preben 

Vi bruger for lidt. Der bliver skiftet facade på udvalgte boliger og udvalgte skure 
bliver renoveret. 

Maling af træværk bliver en del af helhedsplanen. Kan vi få en blanding af træ og 
plast til de sorte tværgående bjælker?  

Budget: Forbehold er taget for helhedsplan. Vi godkender at budget fremlægges 

som bestyrelsens budget til afdelingsmødet i september  

 

7.     Beboerhenvendelser og opfølgning klager 

• Klager skal sendes skriftligt til aab-afdeling88@aab.dk 

• Vi vil gerne have bump i det lange stræde efter træbroen pga. knallert kør-
sel – Helen melder ind til Fritz og Thor. Charlotte følger op på om vi kan 

lave en aftale med politiet. 

• Helen afklarer med ABB hvordan handicap parkeringspladser er tildelt og 
hvilke regler der ellers gør sig gældende. Bestyrelsen lave forslag til afde-
lingsmødet.  

8.     Planlægning af møder:  

mailto:aab-afdeling88@aab.dk
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• Afdelingsmøde dato 17. september  

• Bestyrelsesmøde 7.juli og 11. august 

• Sommer afslutning bestyrelse udsættes til juleafslutning  

•  

8.     Eventuelt 

Preben følger op med Thorbjørn om tilstandsrapport – trappe skal laves nu 

Vi skal undersøge hvad der må stå på trapper og altaner i forhold til brandsikker-

hed. Preben følger op med myndighederne.  

Vi har en udfordring med at nogle beboere ikke overholder reglerne for affald. Vi 

forslår at der laves en seddel, som opdateres og uddeles en gang årligt. Desuden 
udleveres sedlen ved indflytning og fra flytning. Helen følger op med Thor/Fritz.  

 

 


