
 

Svend Aukens Plads 9 Tlf.: 33760100 www.aab.dk 
2300  København S.   aab@aab.dk 

 
 
 

REFERAT  
 

Kontaktperson  
Kim AgerlinHalberg 
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Sagsnummer: 
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Dokumentnummer: 
D2022-038897 

 
Dato 

8. marts 2022 

Mødedato: 

 

8. marts 2022 Tidspunkt: 17.00   

 

Mødested:  Ulkær 22 

 

Næste møde:  

 

21. marts 2022 

Deltagere: Per, 

Annita, Dorte, In-

ger og Kim 

 

 

 

Dagsorden / Referat af bestyrelsesmøde 8. & 21, marts 2022 
 
1. Godkendelse af sidste referat 

fra 20.9. godkendt 
 
 

2. Godkendelse af dagsorden 
Ok tilrettes efter behov 
 

3. Aflæsning af EL – Bi målere i kældrene 

Afventer status fra Kevin, alle indtastninger gennemgås, da vi mener der er fejl. 

 

4. Økonomi 

Vi kommer ud med overskud på ca. 325.000, som lægges på ”nye rørkontoen” 

 

5. Information til beboere om kommende lokalplan 

Er hængt op i opgangene 

 

 

6. Brøndbynet / nyt tilbud 

AAB administration er ved at arbejde med et samlet tilbud til alle afdelinger under AAB. Vi afventer 

hvad de kommer med. 

 

7. Beboersag  

Drøftet konkret sag, hvor det primært handler om modstridende information fra Kundeservice og 

os. 

 

8. Gennemgang DV plan 

DV-planen for 2023 er godkendt af bestyrelsen. Skal endelig godkendes på afdelingsmødet til sep-

tember. 

 

 

9. Udskiftning af varme måler 

Ista er ved at udskifte alle varmemålerne. 



  Side 2 af 2 
 

Der er AAB der har haft udskiftningen i udbud, og dem der har igangsat arbejdet. 

Var ikke udfordring for os, at vi alligevel skulle skifte målerne som var mere end 10 år gamle, og vi 

har afsat penge i DV-planen. 

 

10. Farligt affald (mails modtaget) 

Kevin er i kontakt med dem.  

Annita tager problematikken op i Fælles repræsentationen. 

 

11. Højhusgrunde 

Der er så meget skred i sagen, at Kommunen skal i gang med at udarbejde en lokalplan, som ef-

terfølgende skal i høring i 6 uger, vi forventer at muligt klar melding til november, med opstart af 

nybyggeri på højhusgrundene i 2023 

FRA NU HAR VI IKKE MERE MED HØJHUSGRUNDENE AT GØRE. 

 

12. Information om Rødovre syd på Observationsliste 

Kort forklaring på årsagerne 

 

13. Daglig drift v/Kevin Lund  

Orientering fra Kevin 

 
14. Eventuelt 

Afdelingsmødet afholdes 5. september 2022. 
 

15. Eventuelt 
  
Budgetseminar 10.-11.3.orløbet. 
Kim kort om  
 
Nye råderet regler, skal med på næste afdelingsmøde. (se cirkulære C5-2022 i mail) 
 
Kim stopper med udgangen af maj måned 2022 da han flytter. 
 

16. Næste møde 
18. april 
 
Mødet slut kl. 19.08 
ref. Kim 
 


