
  

 
 

Referat bestyrelsesmøde tirsdag den 24. november 2020, kl. 17.30 
Mødet afholdes i Driften. 

Afbud. Kaltoum. Per 
 

• Valg af referent og ordstyrer. Peter blev ordstyrer og Michael referent. 

• Godkendelse af dagsorden. Godkendt, med en tilføjelse fra Kirsten. 

• Godkendelse af referatet, af d. 25. august 2020. Godkendt 
 

• ABC. Ny HP. v/Mai eller Louise. Fremlægges, og evt. spørgsmål. Aflyst. Styregruppemøde d. 24.11.20 

• Bestyrelsen alene: Debat om hvad der lige er meldt ud, ang. ABC ny HP. Hvad ønsker AB Nord? 
Der var ønske om at lave nyt møde, kun med dette punkt, efter styregruppemødet, bliver det d. 2.12.20 
 

• Nyt fra afdelingen 

• Valgplakater på plankeværkerne ud til Damgårdsstien v/Kirsten  
Opsætning af plakater eller andet i/på bebyggelsen, er ikke tilladt, og vil blive meldt ud. 

• Trampoliner i haverne v/Kirsten Tages op til afd. møde med ændring til Husorden.  

• El bil lade standere i afd. v/ Peter og Michael.  
Kirsten tager dette med Vinie og BO-VEST om fællesaftale. Michael undersøger også, om der er strøm 
nok i afdelingen m.m. Hvorfor stoppede Alb. kommunes tiltag i 2019? Michael spørger. 

• 50 års jubilæum i 2021. Udvalg, penge. dato? 
Ikke afsat midler, men der bør laves et festudvalg. Der laves seddel og deltagere. Gerne 15-20 pers. 

 

• Driften 

• Personale. Ny medarbejder Benjamin starter d. 1.12. Vi har en vikar Henning, som stopper d. 31.12.20 

• Beboerhuset. Alle aftaler slut 2020 aflyst. Status nyt køkken. Ny bar og køkken. Ny/brugt bar købes 

Køkken tilbud set. Der arbejdes videre, da det kun var for at få en ide, om mulige ændringer og pris.  

• Depotdøre. Status. Er færdige, men enkelte rep. laves når det bliver varmt igen. 2021. 

• Vandtryk i boligerne. Ok? Er bedre. Filter renset ved målere, men var også ved bl.bat. i bad. Kontakt 

ejendomskontoret, hvis der opleves problemer. 

• Affald. Kan der laves et affaldsudvalg evt. med VA Ja. Tages op til næste møde. 

Ny ordning starter 1 juli 2021 (tekstilaffald samt drikke- og fødevarekartonner.), manglende plads 

til nye containere. og storskrald, som fylder utrolig meget hele ugen. 

• Fjernvarme lavvarme, varmecentraler. Undersøges af ekstern rådgiver. Er i gang. info næste møde. 

• Ventilation renses. Starter 4 jan. 2021. Der er og sendes varslinger ud. VIGTIGT at der gives adgang. 

• Operation dagsværk. Flyttet til marts 2021. 

• Parkour bane. Murene laves nu.  

• Træer. Firma udefra. 2 fældes og 2 skæres ind. Dec. eller jan.  

• Status på råderetsmødet med Helle fra BO-VEST. Intet nyt. 

• Lamper IR ved videokameraerne p-pladserne. Intet nyt.  

• Stensætninger om P-området, løse. De køres løse. Skal laves, så ingen kommer til skade. Haster. 

 

• Byggesager 

• Nyt fra byggeudvalget. Intet nyt. Projektet er godkendt i VA og AB Org. Mangler kommunen i dec. 

• HP1-2 badeværelser og faldstammer – status.  

• Sokkel/kuldebro-projekt – status. Tages med i byggeudvalget  

• Køkkenudbud. Udbud Afventer. Skal det ind i byggesagen? Ja. da vægge skal ned, ind mod køk. 

• Nyt tag. Med i byggeudvalget.  

• Skift af radiatorer. Med i byggeudvalget. Her skal der også kigges på rør og evt. nye gulve. 

• Klædeskabe. Evt. med i byggeudvalg. Ja. Er sat i projektet, som ønske. 
 



• Budget og balance. Budgetkontrol og Grønt regnskab fra BO-VEST.  
Godkendte alt ser flot ud. Der kigges på om der skal skiftes låse for driftens låse.  

 

• Styregruppen – kort orientering fra sidste møde. Møde er d. 2.12.  
 

• Fællesudvalget og Aktiviteter. Der kommer 12 x 30 min. altankoncerter i dec. Juletræs tænding aflyst. 
 

• Eventuelt. 
Vandhane åbnet i VC 2 x kilde 15 og 1 x i Kær 16. Hvorfor og af hvem?? Låse skiftet. 
Kakerlak problem stadig ikke løst. pt. kostet 50.000 kr. Pas på stor sølvfisk/skægkræ, kontakt ejd.kontor. 
Parkeringslåse til carporte. Tages op igen til næste møde. 

   

• Næste møde. 12.01.2021 


