
Referat: AAB 100. Bestyrelsesmøde tirs. den 19.02.2019

Deltager: Ulrik Gutt-Nielsen (formand), Kim Hejnesen (inspektør AAB), Lukas Cervonikovas, David
Greig, Mary Atkins. Afbud, Bendte Sudsgaard.

Mary Atkins er ordstyrer og skriver referat 

1. Beslutningsreferat fra d. 22.01.2019 er godkendt.

2. Service kontrakt (v. Kim). Vores service kontrakt omfatter en servicemand mandag og 
torsdag mellem kl 08.00 og 11.00, som vurderes adækvat. Enkelte greenhouses på taget er
brugt til opbevaring af møbler. Det er aftalt at de blive tømte omgående. Endvidere, 
rengøring af trapper, elevatorer og andre fælles områder er en del af vores service 
kontrakt. Rengøringen kan gøres bedre, elevatorerne er ofte beskidte. Der ansøges om 
flere times rengøring.

3. En omrokering af ejendomsservice (v. Kim), betyder at vi skal sige farvel til Kim (som 
fremover vil lede Vesterbros driftscenter). Afdelingen 100 fremover vil tilhøre Amager 
driftscentre, og vi får en ny inspektør-formentlig Jesper, som vi kender.

4. Klager (v. Ulrik). Der er kommet et stigende antal af klager fra 90, stuen th (de fleste 
ubegrundet). Klagende i sådanne omfang er umuligt at orientere. Beboet må antages at 
være en compulsive complainer. AAB´s legal dept. kontaktes.

Ulrik har fået 2 klager grundet hans søns kanin. Kaninen holdes i et bur i lejligheden. 
Klagerne begrundes ved, at det er ikke tilladt at holder en kanin i lejligheden. Klagen 
betragtes så tåbelige og personlige henvendt, og må antages for at være chikane mod Ulrik
og hans familie. Bestyrelsen finder ingen nedskrevet regler om, at små pelsdyr på ikke 
beholdes.

Team jura kontaktes, og om nødvendighed tager vi sagen op til næste generalforsamling.

5. Børnebestyrelses første møde er planlagt til marts. Ulrik sætter et opslag med dato og tid i 
hver opgang som invitation til interesseret børn. 

6. Status ved vores nyt hjemmeside (v. Lukas). Website er nu funktionel. www.WIX.com.

7. Diverse. Der afholdes kursus i afløseren for kassekladder (David).

Repositionen af solar-panels skal være på agenda til april.

Problemet med non-AAB beboernes brug af vores storskrald løses ved at byge 2 
træstrukturer som kan låses. Ulrik kontakter en kendt tømme mhp design og omkostninger.

Næste møde er planlagt til den 05.03. 2019 i mødelokalet kl.19.00, (er det nødvendige?).

Hvis svaret er ja, betragtes referatet også som indkaldelsen. 

Hilsen

Mary  

http://www.WIX.com/



