
Afdelingsbestyrelsesmøde 4.4.2019, afd. 403, FAB 
 
 
 
Dagsorden 

1. Gennemgang af dagsorden 
2. Nyt fra formanden – herunder tilbagemelding fra møde i organisationsbestyrelsen i marts 

3. Opsamling fra sidste møde: Maskiner, redskaber, traktor - der er brugt 28.000kr (kun 
budgetteret med 25.000) - hvorfor? Ingen ved det... Steen spørger Per og vender tilbage 
med svar til næste bestyrelsesmøde. 

4. Opsamling fra sidste møde: Der er brugt 50.000 på gulvslibning (til kælderen) men måske 
burde den stå på den post der hedder maling og slib af kældergulv. Og nu hvor vi sætter 
gang i endnu en kælder så bruger vi hele budgettet på 100.000 - bare der også er penge 
til at få ordnet gulve i lejlighederne… Steen spørger adm. og vender tilbage med svar til 
næste møde. 

5. Opsamling fra sidste møde: På møde i organisationsbestyrelsen har Steen efterlyst en 
forretningsorden for afdelingsbestyrelserne – der afventes svar. 

6. Opsamling fra sidste møde: Flytning af container (Günes skulle tale med Per) – status? 
7. Opsamling fra sidste møde: Belysning på p-plads – blev lampehovedet flyttet (Lene skulle tale med 

Per)? status? 
8. Spørgsmål til referat fra organisationsbestyrelsesmødet v/Mette: Brev fra Yousee om hvad? 

Delebiler?  
9. Etablering af bogkælder i fællesrum under blok A – status? 
10. Opslagstavler – beslutning om indkøb til opgangene 
11. Brud på fjernvarmeledning – hvem ved noget? 
12. Gennemgang af udkast til garage-lejekontrakt 
13. Evt. 

 

 
 

Referat  

1. Gennemgang af dagsorden 
Der var et par punkter til evt. 
 

2. Nyt fra formanden. 
Steen oplyste at Petersborgvænget har besluttet selv at overtage driften af deres fælleshus. Det 
betyder at der vil være forskellige kontaktpersoner alt efter hvilket lokale man ønsker at udleje.  
Ditte fra VIBO og Per har gennemgået området sammen med rådgivende ingeniør ift. mulighederne 
for at oprette flere p-pladser. Der forventes at komme forslag fra ingeniøren sidst i april således at 
det kan drøftes på mødet i maj.  
 

3. Opsamling fra sidste møde vedr. overforbrug på ”maskin-posten” 
Steen oplyser at der er indkøbt ny saltspreder. Den gamle er sat i kommission og ved salg vil der 
således ikke være underskud på kontoen længere. 
 

4. Opsamling fra sidste møde vedr. ”gulv-posterne” 



Det har ingen betydning hvor det står da der er tale om samme konto. Senere på året rettes det 
hele til så det passer. 
 

5. Opsamling fra sidste møde vedr. forretningsorden for afdelingsbestyrelser 
Der findes ikke en forretningsorden for afdelingsbestyrelserne og der er ikke planer om at udarbejde 
dette fra VIBOs side. 
 

6. Opsamling fra sidste møde vedr. flytning af container 
Per har talt med vognmanden der tømmer containeren og det kan godt lade sig gøre at flytte 
containeren. Den flyttes således hen ved siden af miljøhuset. Dette frigiver dels flere p-pladser men 
betyder også at man kan aflevere sit affald ét sted. 
 

7. Opsamling fra sidste møde vedr. belysning på p-plads 
Der er indkøbt nyt lampehovede til lygtepælen foran nr. 44. Lyset er justeret på plads og det aftales 
at de andre lampehoveder på p-pladserne på sigt også udskiftes idet lyset fra de nye lampehoveder 
er bedre end på de nuværende. 
 

8. Spørgsmål til referat fra organisationsbestyrelsesmødet   
Brevet fra Yousee omhandlede ændringer i mobilabonnementer og var således sikke interessant for 
boligselskabet. 
Punktet omkring delebiler omhandlede kontakt fra en delebilsorganisation, der ønskede at indgå 
samarbejde med FAB. Afd 403 er i den henseende ikke relevant for dem, da vi ligger for langt fra 
bymidten. 
 

9. Etablering af bogkælder i fællesrum under blok A  
Per har skaffet et helt nyt gulvtæppe der var efterladt af en tidligere beboer. Lene og hendes mand 
har gjort rent og vil opsætte reol. Der afventes ny dør som kommer slut april/start maj. Rummet 
kommer til at fungere som motionskælderen – man skal tilmelde sig (det bliver gratis) og så får man 
adgang via sin nøglebrik. 
 

10. Opslagstavler  
Per og Steen har skaffet et eksemplar af en opslagstavle. Den er meget fin og solid men også dyr, så 
det besluttes at anskaffe én til hver opgang, hvori de aktuelle opslag hænges (der hvor den 
nuværende oversigt over beboerne i opgangen hænger). Der indkøbes en billigere model til at 
hænge bag indgangsdøren til de faste opslag. 
 

11. Brud på fjernvarmeledning 
Der har været brud på fjernvarmeledningen ved fodboldbanen. Pga. rørenes alder er der risiko for 
flere brud i de kommende år. Først i år 2023 er der planlagt udskiftning af rørene men da vi i 2023 
alligevel vil skulle låne pengene, skal det besluttes om vi i stedet vil fremskynde udskiftningen. Det 
besluttes at Steen beder VIBO om oversigt over projektets omfang og økonomi inden der tages 

endelig stilling. 
 

12. Gennemgang af udkast til garage-lejekontrakt 
Steen har lavet udkast til ny garage-lejekontrakt som er gennemgået på mødet med et enkelt 
ændringsforslag. Steen laver endeligt udkast så det er klar til vedtagelse/afvisning på 
afdelingsmødet senere på året. 
 

13. Evt. 



a) Lene har spurgt ind til hvor mange køkkener og badeværelser der mangler at blive renoveret. 
Steen har oplyst at der er lavet ca. 85 køkkener og et ukendt antal badeværelser. 
 
b) Lene oplyser at mange udluftningskanaler (de små runde ud for køkkenvinduerne) mangler riste 
og således bebos af gråspurve. Hun har i samarbejde med Per afprøvet to slagt i hhv. plastik og 
metal og Per er nu i gang med at finde tilbud på dem i metal da de er mest langtidsholdbare. 
 
c) Flere har bemærket at ”hund i snor”-skiltene er væk. Per har oplyst at der er nye skilte på vej. 
 
d) Bom på brandvejen: Bestyrelsen ønsker at trivselsudvalget drøfter deres holdning til dette og 
melder tilbage til bestyrelsen. Bestyrelsen er positive overfor bom da der køres for meget (og i nogle 
tilfælde) også for stærkt på brandvejen. 
 
e) Der bliver mere og mere beskidt i vaskerierne. Der gøres kun rent én gang ugentligt (samme dag 
som trapperne vaskes). Hvordan kan vi sikre at alle tager ansvar for at vaskerierne hele tiden ser 
pæne og indbydende ud? Overvejes til næste bestyrelsesmøde. 
 
f) Diskussion omkring de store arbejdsbiler (tilhørende beboerne). Kan vi beslutte at de skal parkeres 
der hvor containeren stod? Kan vi henstille til ejerne? Overvejes til næste møde. 
 
g) Der er enighed om at der på p-pladsen foran nr. 52 godt kan holde to små biler hvormed det gule 
kryds skal fjernes. Günes beder Per om at gøre dette klart. 
 
h) Husk der er budgetmøde for bestyrelsen 23.5.2019 kl 15.30 med Ditte fra VIBO. 

 


