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    Bestyrelsesmøde 21. november 2022 

sReferat af afdelingsbestyrelsesmøde afholdt den 21. november 2022 

Deltagere 

Agnethe Kristensen, Erling Jakobsen, Mette Mickelsen, Silas Mudoch, Peter Karst, Tine Aabald 
(ejendomskontoret) 

Fraværende 

Ingen 

Dagsorden 

Udsendt 21. november 2022, revideret undervejs på afdelingsbestyrelsesmøde 
1. Intro, Valg af dirigent, Valg af referent 
2. Godkendelse af sidste mødes referat 
3. Projekter og Opgaver Generelt 
4. Ejendomskontor info, status og emner for dialog 
5. Eventuelt. 

Referat 

1. Intro, Valg af dirigent, Valg af referent 

- Intro ved formand Peter:  
- Dirigent er Peter 
- Referent er Mette 

2. Godkendelse af sidste mødes referat 

- Referat fra Afdelingsbestyrelsesmøder 31. maj, 4. oktober og 7. november 2022 godkendt. 

3. Projekter og Opgaver Generelt 

Evt. nye køkkener i 1-værelseslejligheder 
- Besluttet at det bliver udskudt til efter PCB projektet er afsluttet. 
Letbanen 
- Peter: fået besked om at letbanebyggeriet er forsinket i forbindelse med ny indkørsel. Vi afventer ny 
information.  
- Agnethe: Ang. støj fra letbanen, så oplyser Agnethe at chauffører skal benytte høreværn, og er derved 
bekymret for dette.  
- Peter undersøger om der er sket forbedringer i nedgravning af letbanen ift. til tidligere 
letbaneprojekter. 
Indgangspartier 
- Peter kontakter KAB for hjælp til projektet. 
Rengøring indendørs fællesarealer 
- Der er kommet nye rengøringsfolk. Tine følger op på dette. 
Info og kommunikation 
- Der findes en Facebook side, der ønskes en opdateret hjemmeside der er mere brugervenlig. Alle 
tænker over en fælles løsning. 
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    Bestyrelsesmøde 21. november 2022 

Parkering 
- Peter prøver at få nogen til at tælle jf. punkt a og b i mødereferat 7. nov. 2022 
Det Grønne Udvalg (DGU) 
- Peter og Mette snakker sammen inden afdelingsbestyrelsesmøde d. 9. jan. 2023 
PCB-projektet 
- Agnethe: Projektet kører som planlagt, dog var juleferie ikke regnet med i planen. De yderste altanvinduer 
bliver serviceret ifm. renovering. Der er en lejlighed i nr. 21 der er ledig, som vil blive brugt til de beboere der er 
generet er renoveringen. Dem der bor i de berørte opgange, samt de opgange der ligger lige ved siden af. Der er 
opsat ekstra lys i forbindelse med byggepladsen, og der bliver saltet og gruset på pladerne, da de bliver glatte. 

4. Ejendomskontor info, status og emner for dialog 

- Tine: Der kæmpes med storskrald. Der er meget skrald, samt der kæmpes med skraldemændene som henter 
skraldet. Der starter nu ny medarbejdere. Ifølge planen skal molokker starte op i december 

5. Eventuelt. 

- - Hvordan med gangareal igennem området ved letbanen. Skal vi være med til at finde overgang over letbane? 
 

SLUT 


