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Referat af afdelings bestyrelsesmøde 02-11-05. 

 
Deltagere: 
 
Annette. 
Jeanette. 
Kaj. 
Michel. 
Per. 
 
 
1/ Gennemgang af sidste referat. 
 
Rensning af hele kloaksystemet. Per tager kontakt til Allan Villadsen om et tilbud. Budget 9800 kr. 
Procedure for renovering af baderum 7 køkken. Udvalg: Michel, Annette. Deadline Opdatering 
næste møde. 
Køkkenmodernisering Ungbo. Michel og Annette har ikke synet det endnu. Afventer næste møde. 
Fejl i ventelisterne. Annette arbejder stadig på sagen. Deadline. 15-11-2005. 
  
 
2/ Varmemålere. 
 
Beslutning. Fra 010105 måler vi, men betaler først efter regning pr. 010606. 
Der er afholdt møde med Rørbyg 011105. 
Annette vil have undersøgt, med hensyn til garanti på det arbejde Rørby har lavet. Som det ser ud, 
er der ikke garanti på, da AKB ikke fik udarbejdet kontrakter da arbejdet blev startet op. Annette 
undersøger i juridisk afdeling AKB. Så hurtigt som muligt. 
Deadline. Kører efter planen. 
 
3/ Driften ejendomskontoret. 
 
Beslutning. Vi afventer økonomi fra AKB om hvad vi har råd til. De har ikke meldt tilbage. 
Vi skal have en service medarbejder og en administrativ medarbejder på halv tid, 
samt en sommerfugl i sommer månederne. Ud fra vores egne beregninger, burde det kunne holdes 
inden for budgettet. Bestyrelsen vil udarbejde arbejdets procedure for arbejdet på ejendomskontoret.  
Deadline. Alle fra bestyrelsen er i ansættelses udvalg. Afgørelse skal være truffet senest 31-12-
2005. Michel, Jeanette og Annette laver stilling opslag. Skal være ude i medierne medio november. 
Stillingerne skal være besat senest 01-02-2006. 
 
4/ Igangværende arbejder. 
 
Beslutning. Info om diverse arbejder. 
Vi har taget beslutning om, at vi ikke er i stand til at opbevare diverse genstande for beboerne. Vi 
har ikke faciliteterne. Der udsendes info til beboerne. Annette kommer med oplæg.  
Deadline. Løbende. 
 
 
 



5/ Bolignet. 
 
Beslutning. Det tidligere udsendte materiale udsendes sammen med stemmesedler og info. 
Stemmesedler bliver nummereret i tilfældig orden og skal sendes til AKB.  
Deadline. Ur afstemning sættes i gang ultimo november. Kaj laver stemmesedler og info. Jeanette 
laver frankerede svarkuverter, og informere AKB. Per kopier og omdeler.  
 
6/ Evaluering af ordinært afdelingsmøde. 
 
Beslutning. Mødet blev drøftet.  
Deadline. Orientering. 
 
7/ Eventuelt. 
Michel er kontaktperson til det nye bladudvalg.  
 
Bestyrelsen. 


