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Side 1 

,  

Til stede: Stephane, René, Millie, Natascha, Christina, Jørn I, Stiig S., Stig L., Charlotte, Irene, Stella 

Søren (Serviceleder), Lone (Medarbejder) 

Afbud: Mohamed, Anne 

Ordstyrer: Christina 

Referent: Lone Christensen 

 

1. Godkendelse af referat 

Referatet fra marts 2022 var ikke sendt ud – der var ønske fra flere om at alt hvad der sendes ud er PDF og 
word format.  

 

2. Formanden 

a. Vedr. høringssvar til kommunen 
P.g.a sygdom på ejendomskontoret blev der bevilliget udsættelse af høringssvar til den 22.04.2022 vedr. 
fængselsgrunden. Høringssvaret blev sendt inden tidsfristens udløb, efter en stor indsats fra Stiig S og René. 
Høringssvaret kommer i AP- Posten og sendes til bl.a. Mette Duekilde og Maj Gren Petersen. Der skal 
kæmpes for at byggeriet på fængselsgrunden ikke kommer på 6 etager.  

b. Vaskerier 
Vaskerierne er gamle, nedslidte og trænger til udskiftning, derfor skal der indhentes tilbud på nye vaskerier. 
Der er nu nedsat et udvalg, som består af 2 bestyrelsesmedlemmer, 3 beboere og serviceleder Søren G.  
Søren G kunne oplyse at udvalget er hurtigt arbejdende, og at der allerede er planlagt 1 besøg hos firmaet 
Nortec. KAB udarbejder et udbudsmateriale. P.g.a. corona og krigen i Ukraine kan der måske være lange 
udsigter til nye maskiner, da der grundet omstændighederne kan være mangel på materialer m.m..  

c. Afdelingsmødet 

Der er kommet 2 forslag til mødet den 10. maj 2022.  1. om at få strøm i carporte igen i Hedemarksvænge.  
2. om beboerafstemninger i forbindelse med bygnings/konstruktionsændringer. Der blev stemt om 
bestyrelsen var for eller i mod forslaget – der var 2 for og 9 imod. Forslaget er ulovligt iflg. KAB. John Olsen 
fra KABS hovedbestyrelse har sagt ja til at være dirigent på mødet. Alle der er på valg genopstiller. 
Bestyrelsen konstituerer sig på det efterfølgende bestyrelsesmøde den 16.05.22. Rettelser og kommentarer 
til formandens beretning skal sendes til René hurtigst muligt.  Der var ønske om 2 medarbejdere i døren.  
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3. Serviceleder 
Alle medarbejder er retur efter sygdom. Der starter en ny servicemedarbejder den 1. maj 2022. 

 

4. Udvalg 
a. Festudvalg 
Pensionistskovtur på Rungsted kro d. 28. maj 22 
Der er møde den 27. april 2022 o, planlægning af Sankt Hans og markedsdagen. Musikken er på plads. 
Der er ønske om indslag med etniske danse og musik. Forslag er meget velkommen til festudvalget.  

b. HBU 
God tur til AKB Albertslund i Lundtoftegade, for at høre om uddannelsesmuligheder. 
Frivillighåndbogen er nu færdig 
 
c. Lokaleudvalg 
Vedr. renovering af toiletter i Hedebo forventes det at blive 55.000-60.000 kr. formodentlig højere – der 
indhentes bud på dette arbejde.  
Borde og stole er vurderet til at være ok – blot møblerne spændes efter.  
Det blev, efter afstemning 7 for og 2 imod, besluttet at indkøbe 8 stole til bestyrelsen, til de 
bestyrelsesmedlemmer, der har kroniske lidelser.  
 

d. Følgegruppe for Fysisk Helhedsplan 
Det er besluttet af udvalget fremadrettet er et lukket udvalg. 
 

4.e. Kommunikationsudvalg 
Ikke noget nyt 
 

4.f. Legepladsudvalg 
Ikke noget nyt 

 
4.g. Genbrugsplads/affald 
Ikke noget  nyt. 

5. Bevillinger 
Gave til bestyrelsesmedlem i forbindelse med rund fødselsdag.  
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6. Spørgsmål til og fra bestyrelsen 

AB tøj til div. arrangementer. Der indkøbes bomulds t-shirts med v-hals i grå, blå jakker og sweat shirts med 
v-hals i grå. 

 

7. Eventuelt 
Ønske om at arealet ved Hedemarksvænge 75-77 føres tilbage til græsareal.  

Strømmen i carportene i Hedemarksvænge. Er slukket p.g.a. opladning af private el-biler, som anlægget 
ikke er bygget til.  

 

8. Lukket punkt (hvis aktuelt) 
 

Mødet afsluttes kl. 21:30 
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