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Referat af Afdelingsmøde i AAB Afdeling 16 den 12.05.2015 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Beretning 

3. Regnskab 2014 

4. Budget 2016 

5. Indkomne forslag 

a. Forslag til etablering af individuelle altaner 

b. Forslag (1a) om isolering af kælderlofterne  

c. Forslag om opsætning af moderne termostater 

d. Forslag om nedsættelse af et festudvalg 

e. Forslag om indkøb af 2 pejse 

6. Valg 

a. Afdelingskasserer: Preben Rasmussen modtager genvalg 

b. Bestyrelsesmedlem: Lena Nielsen modtager genvalg 

c. Bestyrelsesmedlem: Birgitte Høgh modtager genvalg 

d. Suppleant til afdelingsbestyrelse: Britt Grønbech modtager genvalg 

7. Evt 

Referat: 

Ad. 1. Valg af dirigent. 

Bestyrelsen foreslog Preben Rasmussen som dirigent og han blev enstemmigt valgt.   
Preben takkede for valget og kunne konstatere at medlemsmødet var rettidigt indkaldt. 
Dagsordnen blev gennemgået og der var ingen indsigelser mod den udsendte dagsorden. 

 
På mødet var 27 lejligheder repræsenteret og da hver lejlighed har to stemmer, var der i alt 
54 stemmer.  

 
Der blev informeret om, at AAB repræsentantskabet optager mødet på bånd af hensyn til 
evt. uoverensstemmelser efterfølgende. Helle Jønsson, var tilstede som repræsentant for 
repræsentantskabet i AAB.  

 
Ad. 2. Beretningen 
Frank indledte med at fortælle, at der i beretningen blev informeret om, at der skulle 
nedsættes et legepladsudvalg for Lillegård.  

I den efterfølgende drøftelse af beretningen, blev det foreslået, at der opsættes nogle skilte i 
vaskerierne om at tømme filtrene på tørretumblerne, gerne på flere sprog. 
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Der blev stillet spørgsmål om hvorfor muren ved højbedet, var blevet renoveret. Muren 
skulle reetableres og derfor var afsat midler i drift og vedligeholdelsesplanen. 

En del beboere fortalte om problemer med dørtelefonerne. Bestyrelsen opfordrede de 
opgange hvor der er problemer, til at give kontoret besked, så det kan blive udbedret.  

 
Der blev spurgte til mulighederne for at begrænse støjen fra selskabslokalet. Der er opsat en 
føler, der skal sikre at strømmen bliver slået fra, såfremt der bliver spillet for højt. Men det 
tager ikke højde for, hvis der bliver trukket strøm fra køkkenet og der er også ind i mellem 
meget larm og uro på gaden foran selskabslokalet. Det kan være svært at styre, men 
bestyrelsen vil selvfølgelig gerne følge op. Så hvis der har været generende støj fra 
selskabslokalet, skal bestyrelsen/kontoret informeres. 

 

Formandens beretning blev sat til afstemning og blev enstemmigt vedtaget.  

Ad. 3. Regnskab 2014 

Preben gennemgik regnskabet. Det blev fremhævet at vi har sparet på vandforbruget i 
vaskerierne i forhold til budgettet. 
Foreningen har et lille overskud på omkring 520.000 kr. 

 

Regnskabet for 2014 blev taget til efterretning. 

Ad.4. Budget 2016 

Budgettet blev gennemgået og efterfølgende sat til afstemning. 

Det blev enstemmigt vedtaget. 

Drift og vedligeholdelsesplan under budget 2016: 

Det blev foreslået, at der skal sættes penge af til belægningen/fortorvet på 
Frederikssundsvej i Drift og vedligeholdelsesplanen. Det vil blive taget med i det fremtidige 
arbejde med DV-planerne 

Der var tilslutning til drift og vedligeholdelsesplanen. 

Ad. 5. Indkomne forslag 

 Ad.5a. Forslag til etablering af individuelle altaner 

Bestyrelsen informerede om de overordnede retningslinjer fra Teknik- og Miljøforvaltningen 
i Københavns Kommune. Forudsætningen for at Kommunen kan godkende evt. altaner er at 
der ligger nogle konkrete forslag. Derfor foreslår Bestyrelsen at der afsættes max. 100.000 
kr. til udarbejdelse af et projekt om individuelle altaner. 
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Forslaget blev sat til afstemning. 

Forslaget blev vedtaget. 32 stemte for, 18 stemte imod, 4 stemte ikke. 

 

 Ad.5b. Isolering mellem kælderetage og stuelejlighed. 

Forslaget var blevet stillet fordi der er meget fodkoldt i stuelejlighederne.   

Bestyrelsen fortalte at der i princippet burde der være isoleret mellem kælder og stueetage 
og mener derfor ikke, at manglende isolering er hele årsagen til at lejlighederne virker kolde.  

Bestyrelsen foreslår derfor at der bliver iværksat en undersøgelse af, hvad der skal til for at 
udbedre kuldeproblemerne i stuelejlighederne. Der indkaldes til ekstraordinært 
medlemsmøde, når problemet er afdækket og vi ved hvad der skal til for at udbedre 
kuldeproblemerne. 

Forslaget om isolering mellem kælderetage og stuelejlighed blev trukket. 

Bestyrelsens forsag om undersøgelse af hvad der skal til for at udbedre kuldeproblemerne, 
blev sat til afstemning og enstemmigt vedtaget.  

 

Ad. 5 c. Etablering af moderne termostater. 

Forslaget blev sat til afstemning og nedstemt.  2 stemmer for;  46 stemmer imod:  6 stemmer 
undlader  

Ad. 5 d. Nedsættelse af et festudvalg. 

Det blev foreslået at nedsætte et festudvalg, der kan planlægge en sommerfest. Der var 
enighed om at det er ok, så interesserede i at deltage i et festudvalg, kan melde sig til 
forslagsstiller Thomas Hansen. 

Deltagere i festudvalget: Thomas Hansen, Elena Granqvist, Maryann Träger og Michael 
Hintzmann  

Ad. 5 e. Nedsættelse af en gruppe, der kan arbejde for at etablere en beboerklub. 

Stemningen var positiv, der blev nedsat en gruppe, der vil arbejde videre med forslaget. 

Deltagere i udvalget: Kurt Granqvist, Pia Träger og Thomas Hansen 

Ad. 5 f. Forslag om etablering af pejse i gårdene. 

Forslaget blev sat til afstemning. For stemte 4; imod stemte 40, 10 stemte ikke.  
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Forslaget blev nedstemt. 

Ad. 5 g. Nedsættelse af et lejepladsudvalg for Lillegård 

Udvalget udarbejder et forslag, som forelægges bestyrelsen. 

Deltager: Mette Rolsted, Lizzi Damsgård, Birgitte (ejendomsfunktionær) og Preben 
Rasmussen. Udvalget er beslutningsdygtig. 

Ad. 6 Valg 

a. Afdelingskasser Preben Rasmussen, blev valgt uden modkandidater. 

b. Bestyrelsesmedlem Lena Nielsen, blev valgt uden modkandidat. 

c. Bestyrelsesmedlem Birgitte Høgh, blev valgt uden modkandidat. 

d. Suppeleant Britt Grønbech, blev valgt uden modkandidat. 

Ad. 7. Evt. 

 

 

Referent: Birgitte Høgh 

 


