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Referat, Bestyrelsesmøde d. 4.11.2021 

 
 

Referent: 
Leif Kofoed  

E-mail: 
lko.aab37@aab.dk 

 
Sagsnummer:  

 
Dokument nummer: 

 
Dato 

7. november 2021 

 

Mødedato: 
 

4. november 2021 16:00 
 

Mødested: 
 

Gribskovvej 31 

 
Til stede: 
 

Hans - Molly - Martin - Leif J. - Leif K - Hanne – 
Christina og Brian kom kl 18.30 

Afbud: 
 

Eywin - Annette 

Næste møde: 
 

18. november 2021 kl. 16:00  
 

Fordelt til:  
 
 

Dagsorden 
 

1. Mødeleder og referent vælges 
2. Godkendelse af referat fra forrige møde 
3. Kommentarer fra varmesteren Martin E. 
4. Vi spiser kl. 17.30  
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. 21.15 
 

6. Særlige emner og kommentarer fra formanden 
7. Bordet rundt 
 
Kl. 21.15 tak for i aften   

 

Referat 
 

Martin:  Badeforhæng skal beboer selv købe/skifte fremover. 
 
Møbler fra genhusning, hvor skal de placeres, i gavlrum.  
 
Brian, Christina vil prøve på blå avis eller lign. 
 
Ting der bliver påtalt fra kontoret skal følges op af bestyrelsen. 
 
Tilbud på fliser i kælderhalse. 
 
Tilbud på nye rør, vandrette som ikke er skiftet, galv. rør til stålrør, rør 
hele vejen igennem skal være samme produkt, ellers vil der ske en tæ-
ring. 
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Alarm, samme alarm system i hele huset Keldsøvej 23. Strikke-
klub onsdag kl 13 - 15.15. Alarm tændes kl 15.30 af personalet. 
 
Hans. Nedgang til fitnesscenter skal efterses. 
 
Der skal være penge/kontanter eks. 1.500 kr. på kontoret, ellers vil det 
være slut med udlæg spisning, benzin ol. 
 
Christina har talt med Miele om automatik for fejl på maskiner kan ses 
ved e-bestilling af vaskeriet. 
 
Der er besluttet at der skal laves et område ved blok 8 med mini haver, 
der skal opsættes en regnvandstynde mm. 
 
Ændring af selskabslokalet, væg ned ved lille rum, fade, potter, pander, 
billeder skiftes/laves. 
 
Leif kommer ikke den 16.12.2021. 
 
 
 
 


