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Referat, Bestyrelsesmøde d. 20.1.2022 

 
 

Referent: 
Christina Christiansen  

E-mail: 
cch.aab37@aab.dk 

 
Sagsnummer: 37 

 
Dokument nummer: 

D2022-016426 
 

Dato 
23. januar 2022 

 

Mødedato: 
 

20. januar 2022 16:00 
 

Mødested: 
 

Gribskovvej 31 

 
Til stede: 
 

Hans - Molly - Leif J. - Leif K - Christina - Annette 
– Brian 

Afbud: 
 

Eywin 

Næste møde: 
 

3. februar 2022 16:00  
 

Fordelt til:  
 
 

Dagsorden 
 

1. Mødeleder og referent vælges 
2. Godkendelse af referat fra forrige møde 
3. Kommentarer fra varmesteren Leif K. 
4. Vi spiser kl. 17.30 Leif står for forplejning. 
5. Første del af mødet slutter senest kl. 18.20, derefter er der be-
boeråbent ml. kl. 18.30.-19.30  

  
Efter kontortid for beboerne: Mødet fortsætter senest kl. 19.45 
 

6. Særlige emner og kommentarer fra formanden 
7. Bordet rundt 
 
Kl. 21.00 tak for i aften   

 

Referat 
 

Vandmålere skal skiftes da der er installeret forkerte vandmålere mange ste-
der, vandmålerne skal være til fjernaflæsning. Leif K. har talt med Ista om til-
bud og vi skal finde midler til det.  
 
Cirkulationsrør i kældrene, Leif K., vi er i gang med at indsætte nyt rør, men 
pga. Corona trækker det i langdrag.  
 
Erhvervslejemål og vandmålere, Leif K., er i gang med at finde ud af hvilke 
slags målere der skal sættes ind.  
 
Skraldesag Fruebjergvej, røret til skraldesug er knækket på Fruebjergvej og 
der er også hul et andet sted på Fruebjergvej, det menes at svejsningen er 
gået op og dette skal repareres.  
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Der skal gennemgås kælderrum og vaskekælder efter badeværelsessag. Vi 
har gamle vadskadesager, som stadig ikke er behandlet. Der skal reetableres 
byggeplads, EP.  
 
Gadebelysning mellem bygningerne lyser døgnet rundt så dette skal undersø-
ges nøjere.  
 
Brian, ekstraordinært afdelingsmøde skal flyttes til starten af marts grundet co-
rona og andre interne bestyrelsesforhold som vi håber, kan komme på plads 
inden mødet så der kan stemmes om det.  
 
Molly: Der kan pt. ikke lejes selskabslokaler ud grundet corona-
restriktionsændringer. Der forventes at kunne åbnes for udlejning af selskabs-
lokaler efter d. 31.1.2022. Vi afventer udmelding. 
 
Det er besluttet på bestyrelsesmødet, at alle opgaver skal kunne varetages af 
alle i bestyrelsen, så vidt muligt, dog er der opgaver som kun kasserer og for-
mand kan tage sig af. Planen er at gøre bestyrelsens arbejde mere transpa-
rant samt at bestyrelsesmedlemmerne kan supplere hinanden ved fravær og 
andet. Dette skal på sigt styrke og effektivisere bestyrelsens arbejde og ned-
justere eventuelle ventelister. Molly er uenig med beslutningen.  
 
 
 
 


