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 AAB Afdeling 1 
Referat 
Bestyrelsesmøde 2.5 2022  kl 16.00 

Indkaldte; Cecilie, Britt, Keld og Pernille, Thomas fra opgang 53, 5 sal er inviteret. Deltagere; 

Pernille, Britt, Keld og gæst Thomas. 

Afbud, ingen. 
 

 

1. Kort opfølgning siden sidste møde 

 

1. hvad er status generelt med diverse sager. Disse er gennemgået. 

2. El-tilsyn hos Købmanden den 23.6 kl. 9.00 

3. Flyttesyn i nr. 53, 1 th 5.5 kl. 10.00 

4. Cyklerne for afd. 5 og varsling. Britt har talt med Politet, som selv skal 

afhente. Der kan gå op til 5 uger  

5. Vaskeriet – bestiling. Vi afventer udmelding vedr. andet tilbud fra Miele. 

 

 

2. AFDELINGSMØDE 17.5 2022 

1. Der skal samles og bestilles materiale hos AAB, dette kan først ske efter den 

3.5 som er sidste frist for at komme med forslag. Vi mødes igen den 4.5 kl. 

17.00 

2. Der skal laves indkøbsliste – vand mv. Britt køber vand , kaffe, mælk og lidt 

lækkert 

3. Formandens beretning; punkter gennemgået 

 

 

3. Drøftelser 

 

1. Ny erhvervslejer  

1. Vi skal drøfte godkendelse af ny lejer jf. AAB-mail. Vi afventer AAB 

angående nødvendig dokumentation. 

 

2. Fejning af gård og passage og fortorv – der skal indhentes nyt tilbud. Pernille 

kontakter Thomsens i Skovshoved 

 

 

4. Beboerhenvendelser/ håndværkerhjælp 

1. rentokil – eller anden skadedyrsbekæmper skal bestilles ASAP. Pernille 

kontakter Rentokil og aftaler tid, således team jura kan varsle beboer. 

 

2. Lavt tryk og susen i radiatorer, se mail fra Bjarne L. Er løst 

3. Fugt i tagbolig, tømrer. Keld rykker tømrer igen 

4. Emhætte tagbolig, Thomas undersøger selv muligheder. 
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5. Ventilationen – vi har rykket ventilationsfirmaet igen igen. 

6. Bjarne L – utæt isolering i nr. 61 kælderen. Keld taler med tømrer Johs 

7. Ulrik Dalmose – omfangsdræn og gavlisolering. Ulrik oplyser, at han har 

afventet isoleringsmateriale samt underleverandøren til rampen. Han lover, at 

det vil blive færdigt inden efteråret.  

 

 

 

 


