
 

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

 
 
 

21.02.02 Referat bestyrelsesmøde 

 
 

Referent: 
Helen Bernt Rasouli  

E-mail: 
hra.aab88@aab.dk 

 
Sagsnummer: 88 

 
Dokument nummer: 

D2021-013520 
 

Dato 
2. februar 2021 

 

Mødedato: 
 

2. februar 2021 19.00-21.30 
 

Mødested: 
 

Teamsmøde 

 
Til stede: 
 

Morten, Charlotte, Annet, Preben og Helen 

Afbud: 
 

 

Næste møde: 
 

2. marts 2021   
 

Fordelt til:  
 
 

Dagsorden 
 
1. Godkendelse dagsorden 
2. Godkendelse referat 
3. Bestyrelsen 2021 – admin light og afsked 
4. Opfølgning DV-møde 
5. Opfølgning ejendomsservice v/ Morten 
6. Opfølgning økonomi v/ Preben 
7. Opfølgning årshjul – hvem gør hvad? 
8. Opfølgning på beslutninger fra tidligere møder: 

• Storskrald / Annet og Charlotte 

• Legeplads / Preben og Morten 

• Haveudvalg V/ Charlotte - hegn 
9. Beboerhenvendelser og opfølgning klager 

• Vaskeri 

• Handicapplads 

• Have og husorden 

• Vandskade 
10. Eventuelt 

• Nøgle til bestyrelseslokale 

• Egenkontrol 

• Acubiz skema 

• Lagerliste 
 
 

Referat 
 

Godkendelse dagsorden: 
 
Godkendt 

 
Godkendelse referat 
 
Referater fra to forrige møder. Foreløbigt godkendt. Kan komme rettelser, da 
et medlem ikke har set referaterne 
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Bestyrelsen 2021 – admin light og afsked: 
 
Charlotte stopper i bestyrelsen, men bliver indtil valg til bestyrelse ved næste 
ordinære afdelingsmøde. Bestyrelsen er meget kede af, at Charlotte har valgt 
at trække sig, og gav udtryk for taknemmelighed for, at Charlotte har brugt 
næsten fire år på bestyrelsesarbejde. 
 
Vi forventer at få godkendelse på admin light styreform fra OB den 3.3.21. 
Herefter planlægges overdragelsesmøde med inspektør med hele bestyrel-
sen. Vi foreslår møde ved en 16-17-tiden om ca. 14 dage. 
 
Opfølgning DV-møde: 
 
Morten og Preben har afholdt møde med AAB (Thorbjørn) om DV-plan. Det 
var et fint møde, hvor beløb til legeplads og udearealer kom på 2022 budget-
tet. Når budgettet er godkendt på afdelingsmødet, kan vi flytte pengene til 
2021 og dermed gennemføre beslutning fra afdelingsmødet september 2021. 
 
Vi får oprettet en konto til håndtering af eventuelle beslutninger vedtaget på 
beboermødet på udearealer, så vi ikke skal vente flere år med at kunne effek-
tuere beslutninger. Beløbet er 55.000 22-23. Herefter 25.000 pr. år. 
 
Overførelser fra et regnskabsår til det næste skal ske fra år til år, ellers bliver 
de overført til 401. Midler fra 401 kan kun anvendes, når de er godkendt af be-
boermødet og indgår i DV-plan / budget. 
 
Opfølgning ejendomsservice v/ Morten 
 
Morten følger op med ejendomsservice vedr. lyddæmpende tiltag i det lille va-
skeri i uge 7. 
 
Bestyrelsen vil forslå i kommende husorden-revisionen, at det lille vaskeri kun 
er åbent i samme periode som det er tilladt at bore, dvs. 8-20 på hverdage og 
10-18 lørdag, søndag og helligdage.  
 
Det store vaskeri bør kunne benyttes 24/7. Samtidig vil vi gerne have chipad-
gang sat op ved begge døre til det store vaskeri (Morten tager den med ejen-
domsservice).  
 
Regler for brug af vaskemaskiner og tørretumblere i boligerne er fortsat 7-23. 
 
Opfølgning økonomi v/ Preben 
 
De overskydende pengene fra 2020 kunne ikke overflyttes til 2021 da tidsfrist 
overskredet pga. manglende tilbagemelding. Derfor overføres de til konto 401.  
 
Budgettet ser fint ud, vi kan gå i gang med maling af vinduer og udskiftning af 
vinduer. Der er udvalgte terrassedøre og vinduer, hvor der skal skiftes fuger, 
men det sker undervejs. 
 
Vi indkøber fremviser, stativ og lærred som kan lånes af beboerne ved leje af 
fælleshus efter aftale med ejendomsservice. 
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Morten kontakter Loop vedr. opdeling af tilbud på to fakturaer, således at ind-
køb til fælleshus betales af budget for fælleshus. Indkøb af nye møbler er sat 
på dv-planen i 2022. Printer til bestyrelseslokalet tages fra bestyrelsens konto. 
Preben aftaler bestilling med ejendomsservice. 
 
Opfølgning årshjul – hvem gør hvad? 
Bestyrelsen vil gerne afholde ordinært afdelingsmøde i maj måned. Helen 
spørger Lars Vind, om evt. beslutning om ventilationsanlæg kan være klar in-
den den 11. eller 25. maj. Afdelingsrådgiver orienteres om datoer. 
 
Punkter til dagsorden for afdelingsmødet er: 

• Eventuel afstemning om ventilationsanlæg 

• Valg til bestyrelsen 

• Råderetskatalog 

• Revision af husorden 

• Orientering om regnskab 

• Godkendelse af budget 2020 

• Regler for fælleshuse til godkendelse 

• Indkomne forslag 
 
Husorden: vi forslår tilpasninger som der stemmes om punkt for punkt Helen 
tjekker med Jura hvad der er muligt). Vi skal desuden informere om, at husor-
den nu vil blive håndhævet. Beboerne får nogle måneder til at tage hånd om 
det som ikke overholder reglerne. 
 
Husorden udvalg: Charlotte og Morten. Gennemgang og præsentation på næ-
ste bestyrelsesmøde. Vælg de vigtigste elementer.  
 
Råderetskatalog – køkken, udvendigt elstik, badeværelser. Skal vi have andet 
med? Råderets-udvalg: Preben og Annet. 
 
Valg til bestyrelsen: 

• Det normale valg: Preben og Morten genopstiller   

• Charlotte fratræder- vælges nyt bestyrelsesmedlem for 1 år (rest af 
Charlottes valgperiode). 

• 2 suppleanter 
 
 
Opfølgning på beslutninger fra tidligere møder 
Storskrald / Annet og Charlotte: 
Charlotte har ringet til Vestforbrænding. Vi er ikke glemt, og vi får en konsulent 
ud til at finde plads til storskrald. Men vi har ikke en aftale i hus. Charlotte 
presser på. 
 
Legeplads / Preben og Morten: 
Legeplads er valgt (MAX). Firmaet er i gang med at søge byggetilladelse. Vi 
kan ikke gå i gang før budgettet for 2022 er godkendt, og Thorbjørn har flyttet 
pengene. Vi håber at vi kan gå i gang med legepladsen hurtigst muligt deref-
ter. 
 
Haveudvalg V/ Charlotte: 
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Kultivator er indkøbt. Charlotte beder ejendomsservice om at bestille trykim-
prægneret hegn. Haveejerne inviteres med til at sætte hegn op. Når Corona 
tillader, inviterer Charlotte ind til at hegnene sættes op. 
 
Beboerhenvendelser og opfølgning klager: 
Lukket punkt. 
 
Eventuelt 
 

• Nøgle til bestyrelseslokale: udlånes fra gang til gang til værksted. 

• Egenkontrol: Helen udfylder 

• Acubiz skema: Sender til Morten og Preben, som udfylder når ok på 
admin light 

• Lagerliste: Morten beder ejendomsservice om at tage hånd om det. 
 


