
 

Referat af AB-mødet d.8. marts 2017.  
 
Deltagere:  
Formand:Erik Jakobsen (EJ) 
Sekretær: Anna Olsson (AO) 
Medlem: Jesper Ødum Nielsen (JN) 
Driftsleder:Peter Braae Andersen (PA). 
 
Fraværende med afbud: 
Kasserer: Jan Erik Olsen (JO) 
 
Fraværende uden afbud: 
Anton Hultgren (AH) 
 
Forkortelse:   
Ejendomskontor (EK)   
Afdelingsbestyrelsen (AB)   

Referent: Erik Jakobsen 

 
Mødet startet med flytning af bestyrelsesmødet d. 11/3 til 25/3 pga sygdom på 
formandens arbejde. 
 
JN kom med referat fra aktivitetsmødet afholdt d. 6/3-2017. Det var et godt og 
sundt møde. De vil gerne afholde denne slags møder fremover også. 
Kvindegruppen vil foreslå at flytte sommerfesten fra 10/6 til august måned. Idet d. 
10/6 er midt i Ramedanen. Derudover var der et udtrykt ønske om at der blev 
anskaffet viskestykker og sæbe til køkkenet. Dette bevilget AB. Dedrnæst 
ønskede man en bedre belysning i fællesrummet, dette vil AB fremlægge på 
regnskabsmødet til Maj måned. Adventure klubben var specielt glade for at der 
snart kom lys på boldbanen. PA fortalte man kun venter på at frosten går af 
jorden, så man arbejde med masten. 
 
PA verificeret at årets regnskabsmøde afholdes 18. Maj, dette blev bekraftet.PA 
står for booking af referent og EJ står for booking af ordstyrer. 
 
PA fortalte a der havde været klager over manglende referater, AO vil følge op på 
dette. 
 
PA foreslog at pengene fra indkøb af postkasser blev brugt i stedet til lysmasten 
ved boldbanen og afhøvling/lakering af gulve i fælleslokalet. Dette blev enstem-
migt vedtaget.  
 



PA fortalte at trapperne er ved at blive malet og væggen hvor postkasserne skal 
hænge ikke vil blive færdigmalet, før postkasserne vil være sat op. 
 
PA fortalte at trappen op til køkkenet i fælleshuset vil blive sat istand for kr. 4.000,-
. 
AB bad PA om at få priser på: 

• CHIP system til miljøstationen. 
• Bedre lys i fælleslokalet. 

 
AB bad JN om at lave forslag med priser på, til forbedring af Parknet internet 
opkobling. Han fik tilladelse til at indhente overslag på dette. 
 
AO meldte sig til at afholde møde med Havemanden, for at forklarer hvad AB har 
af ideer om fremtidens grønne områder. 
 
EJ vil kontakte socialvicevært for afklaring af fordeling af lokaler i fælleshuset. 
Således at der fortsat kan være et lokale til socialvicevært, et lokale til bestyrelsen 
og et mødelokale. 


