
Referat afdelingsbestyrelsesmøde 15. januar 2018.  
Tilstede: Hanne Lentz-Nielsen, Silas Mudoh, Flemming Hjort, Joan 
Jensen, Katja Bremer (referent). 
Afbud: Agnete Kristensen, Mariann Lindvig 

 
Dagsorden:  

 
1. Referater på hjemmesiden: 

 Bestyrelsen arbejder på at få et ekstra bestyrelses-
medlem uddannet i hjemmesiden. Der har været 
udfordringer med at lægge referater på hjemmesiden. 

 
2. Forbrugsinformation: 

 Regnskabsåret 1/9 - 30/11 2017 for vand: Regnskabet 
forventes at ende med et underskud på 3,1 %  

 Regnskabsåret 1/9 - 30/11 2017 for el: Regnskabet 
forventes at ende med et overskud på 0,7 % 

 Regnskabsåret 1/9 - 30/11 2017 for gas: Overskud på 
8,2 %. 

 
3. Regnskab 2016/2017: 

 Vi har fået betalt ud på lån – bl.a. toilet i hallerne, led-
belysningen i opgangen, halbelysningen.  
 

4. Status på opgaver: 

 Værktøjsfællesskab: Beboerne ønskede udsættelse – vi har 
endnu ikke hørt fra dem. Bestyrelsen afventer fortsat 
tilbagemelding.  

 Husorden: Ny husorden udarbejdet, gennemgået og vil 
blive stillet som forslag på næste afdelingsmøde.    

 Persienner på altaner: Sagen er ved at blive forberedt til 
udbud.  

 Renovering af haveside Ltg. Vej 13-19  (12 lejemål i 
stueetagen). Status: Selvom det kun er havesiden, der skal 
renoveres og beboerne i de omtalte boliger selv skal tage 
stilling til ja eller nej og at det kun giver huslejeforhøjelse 
for de omtalte beboere, så skal det først lægges som 
forslagspunkt på et afdelingsmøde.  

 Gelænder i opgange: Beslutning fra afdelingsmøde om 
opsættelse af gelændre i Grøn og Blå blok. Status: Udført og 
tages derfor af arbejdslisten.  

 YouSee: Vi har modtaget tilbud efter gennemgang fra KAB-
konsulent. Dette tilbud indeholder 5 års kontrakt, hvor 



YouSee står for økonomien af udskiftning af kabler. 
Priserne: Grundpakken 160 kr. (inkl. diverse afgifter), 
mellempakken 180 kr., fuldpakken 465 kr. Snak om ønske 
om også at få tilbud på, at kommende forbindelse også 
indeholder god internetforbindelse (PDS-kabel). Denne 
løsning vil forhåbentligt kunne fremtidssikre os i forhold til 
forventning om at man fremadrettet vil se meget mere 
streaming (se tv over computer). Der vil blive indkaldt til 
ekstraordinært afdelingsmøde for dette punkt (vi forventer 
at mødet afholdes til marts).  

 Udskiftning af altandøre: Der er indhentet tilbud – opsættes 
som prøve på Ejendomskontoret i foråret (er bestilt), inden 
det stilles som forslag. Dørens design ændres således, at 
den kommer til at bestå af dør og lille glasparti. Døren 
åbnes hver gang og glasparti kan enten være lukket eller 
åben. Således tilgodeses, at man kan vælge mellem stor og 
lille åbning og økonomisk er løsningen halvdelen af 
nuværende løsningsmodel.  

 Indgangspartier til opgange: Med kommende 360 graders 
analyse (afdelingen skal spare 8,2 % inden 2020) har 
bestyrelsen besluttet, at forbedring af indgangspartierne vil 
være et fremtidsønske. Derfor tages punktet af nuværende 
opgaveliste. 

 Selvbyggerrum: Vi gennemgår selvbyggerrum for 
indehavere af kontrakter for disse. Selvbyggerrum uden 
kontrakter vil blive bedt om at tømme rummene. Hanne 
kontakter juridisk afdeling i KAB for afklaring af procedurer.  

 
5. Nyheder fra ejendomskontoret 

 Der har været afholdt personalekonference for alle KAB-
ansatte. Ros til de ansatte for flot arbejde.  
 
 

6. Kursus 10. februar for bestyrelsen: 

 For få tilmeldinger – derfor aflyst.  
 

7. næste møde: 19. februar 2018.  


