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Referat af afdelingsbestyrelsesmøde d. 13-10-05. 
 

 
Tilstede. 
Annette 
Kaj. 
Michel 
Jeanette. 
Per. 
 
1/ Varmemålere. 
 
Notat fra AKB vedrørende afregning af vandforbrug. 
Vi enedes om at Thuri skulle tilføje de sidste type boliger på notatet. Der efter vil det blive rund 
sendt til beboerne. 
Der var ikke tilfredsheds med informationen under hele projektet. 
Annette deltager i mødet med Rørbyg i uge 43. 
Der skal en info rundt, med spørgsmål til beboerne, om de har noget at bemærke til det arbejde der 
er udført i deres lejlighed. Vi forventer at den kommer ud mandag. 
Økonomien blev kort gennemgået. 
 
2/Personale. 
 
Personale situationen blev drøftet. 
 
3/ Drift ejendomskontoret. 
 

A. Klage over afløb i nr. 209. Villadsen Konstaterer, at vores afløb ikke er de bedste. Vi vil 
prøve at finde en løsning. Procedure for badeværelses renovering skal findes. 

B. Kasseregnskab. Der er en kasse på kontoret, og der er en konto i en bank, så vi har midler 
til det daglige arbejde. ( Fastelavn etc.) Styres og konteres her fra Frydenhøjparken. 

C. Ungbo køkken modernisering. Der er sket en fejl med en køkken modernisering i en 
ungbo. Køkkenmodernisering er ikke muligt i en ungbo. Annette og Michel syner 
lejligheden og finder en løsning. 

D. Igangværende arbejder. Intet. 
E. Sag 217. Afløbet er utæt og der kommer vandskade i køkkenet. En murer udbedrer skaden. 
F. Venteliste opskrivning. Der er sket nogle fejl i tidernes morgen, Der er nogle personer der 

ikke er kommet på ventelisterne, da de anmodede om medlemskab. Det er i dag ikke muligt 
at se hvad der er sket. Det kan være fejl fra AKBs side, eller de på gældende har måske ikke 
betalt. Jeanette kontakter AKB for at finde ud af om man kan se hvad der er sket i sin tid. 

 
 
 
 
 



4/ Afdelingsmødet. 
 
a. Indkomne forslag.  Forslag om montering af termostat blandingsbatterier. (Vi undersøger 

lige om det er et forslag til beboermødet, eller bare et almindeligt forslag. Der er også 
kommet 2 forslag omkring hårde hvidevare. Jeanette undersøger omkostningerne. 

b. Bolignet. Per orienterede om det info der skal ud. 
c. Budget 2006. Kaj forlægger på mødet. 
d. Praktiske ting.   
Kaj forlægger regnskab og budget samt bolignet. 
Jeanette / Michel  Vand øl. 
Per stemmesedler. 
Thuri medlemslister. Annette tjekker at hun husker dem. 
 
 
 

 


