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Orientring fra afdelingsbestyrelsens møde den 11. maj 2015
Afdelingsbestyrelsen afholdt møde mandag den 11. maj 2015 behandlede bl.a.
følgende emner:

Gelænder Hvidovrevej 336
I ældreboligerne på Hvidovrevej 336 er der kun gelænder i den ene side af trappen.
Det blev besluttet, at der opsættes gelænder i den anden side af hensyn til
gangbesværede, når elevatoren ikke kan benyttes.
Tag blok 50 A
Forløber næsten planmæssigt, men det er lidt svært at advisere beboerne, da
nedrivningssjakket er en smule bagud. Centralvarme er ved at blive installeret i
ungdomsboligerne i blokken.
Vinduer og altandøre
Arbejdet forløber planmæssigt, men entreprenøren er 6 arbejdsdage bagud. Forventes
indhentet på de ”små” blokke.
Containerplads og cykelindsamling
Roderi ved containerpladsen blev diskuteret. Der opsættes en kæde over indkørselen
unden for åbningstid, for at forhindre aflæsning foran porten. Mange klager over, at
nye cykler blev indsamlet under ”cykelaktionen”. Ændret indsamlingsordning aftalt
med ejendomskontoret.

Orientring fra afdelingsbestyrelsens møde den 8. juni 2015
Afdelingsbestyrelsen afholdt møde mandag den 8. juni 2015 behandlede bl.a. følgende
emner:
Regnskaber

DAB
Finsensvej 33
2000 Frederiksberg
CVR nr.:
55775214
Telefon:
77 32 00 00
Internet:
dabbolig.dk
E-mail:
dab@dabbolig.dk

Beboerservice:
man – ons
10 - 15
tors
10 - 18
fre
10 - 13

Regnskaberne for 2015-16 er sendt til revisor. Overskud i begge afdelinger.
Bestyrelsen godkendte regnskaberne.

Side 2

Istandsættelsesordning
Afdelingsbestyrelsen vil på afdelingsmødet til november fremsætte forslag om, at
afdelingen overgår til faktisk istandsættelse i stedet for, at indflytter selv skal stå for
maling af vægge og lofter.
Ulykke på naturlegepladsen.
Desværre er en beboer kommet lettere til skade, da overliggeren på gyngestativet
faldt ned. Det viste sig, at flere legeredskaber er angrebet af råd. Legepladsen er
afspærret indtil de er fjernet.
Parkering
Parkeringsvagtfirmaet er gået konkurs, men kontrakten er overtaget af cityparkering,
som fortsætter med samme personale, samme skilte etc.

Orientring fra afdelingsbestyrelsens møde den 10. august 2015
Afdelingsbestyrelsen afholdt møde mandag den 10. august 2015 behandlede bl.a.
følgende emner:
Bestyrelsesforhold
Lene Rasmussen er fraflyttet og derfor udtrådt af bestyrelsen. Kenneth Hansen
indtræder i stedet.
Varmecentral CPA 9
Problemer med varmecentralen CPA 9. Centralen skiftes og ombygges efter samme
model som centralen BV 38. Rådgiver er ved at udarbejde udbudsmateriale. Forventes
udskiftet i løbet af efteråret.

