
Lennart B. Ravn 

Driftinspektør 

Sheikh 

Formand 

1.11.2022 

Referat af bestyrelsesmøde d. 24.10.2022 kl. 11.00 

Deltager : Ina Sheikh, Troels Carstensen, Henrik Litske, Lennart Ravn og Jess 

1. Beboersag trukket tilbage af fraflyttet beboer afdelingen er tilkendt 19.500kr. i erstatning iht. 

Domsafsigelse i landsretten. 

2. Motions/aktivitets lokalerne i Lillegård er besluttet nedlagt snarest, eftersom bestyrelsen/driften 

ingen indsigelser har modtaget på processen. Bestyrelsen/driften har opfordret til evt, indsigelser 

desangående hhy.31.5.2022 samt 16.8.2022 , da der ingen indsigelser er modtaget fastholdes 

beslutningen. 

3. Kældernedgangene er blevet oppudset i Lillegård, nu afventer bestyrelsen opstart i storegård 

snarest, Lennart Ravn vender tilbage med opstartsdato. 

4. Vaskerierne, hhv. Lillegård og Storegård står for en renovering/udskiftning af vaskemaskiner 

/tørretumblere, dette vil formodentligt ske inden årsskiftet 2022. ( som noget nyt opsættes i begge 

gårde en extra stor vaskemaskine til større effekter, dyner, etc.) 

5. Loppemarked genoptages, og planlagt til søndag 5.juni 2023, mere herom senere. 

6. Juletræsbelysning, begrænses til et juletræ/juletræskæde i år hhv. Lillegård/Storegård. 

7. Bestyrelsen har bedt om at der undersøges hvad der ligger til grund for at puds/maling skaller af 

indenfor flere af afdeling 18, s Gadehoveddøre indgange. Lennart Ravn følger op på 

forholdet/årsagen. 

8. Helhedsplanen for afdeling 18, afventer bestyrelsen snarest besked på værende indsendt til Lands 

Bygge Fonden. 

9. Pr. 1.12.2022 byder afdeling 18 en ny ejendomsmedarbejder velkommen foreløbig 2 dage ugentligt 

I samarbejde med Jess Service. (der vil være ejendoms medarbejder dækning alle ugens 5 dage 

fordelt på den nye medarbejder og Jess Service.) 

Træffetid vil fortsat vær tirsdage kl. 9-10, Reersøgade 13. Telefon kontakt 22 86 17 07. 

Som noget nyt vil driftinspektør Lennart Ravn hver onsdag kunne træffes på 

ejendomskontoret ml. kl. 12-14. Reersøgade 13. 

AAB administration/drift har truffet beslutning om at der indføres ny driftmodel / samdrift i alle 

parlamentariske afdelinger, bestyrelsen følger den nye driftmodel tæt både iht. Pris og kvalitet, etc. 

Venlig Hilsen 
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