
Referat af bestyrelsesmøde den 23-5-2018 
 
 
Tilstede: Ina Sheikh, Lisa Christoffersen, Maja Saabye, Anne-Louise Thomsen, Lisbeth 
Danvad, Henrik Litske og Lennart Bo Ravn 
Fraværende: Kim Cassander 
 
Referent: Anne-Louise Thomsen 
 
Næste dato for bestyrelsesmøde er fastsat. 
 
Tirsdag den 4 september 2018 kl. 19.00, afholdes det årlige Afdelingsmøde i afdeling 18.  
1. Indkaldelse til mødet skal ske senest den 7-8 2018. Forslag der ønskes fremlagt til mødet 
den 4-9-2018 skal være være givet til bestyrelsen senest den 21-8-2018.  
2. Indkaldelse til mødet med indkomne forslag skal ske senest den 28-8-2018. 
 
 
Følgende( nye) medarbejder fra AAB administration er blevet tilknyttet afdeling 18: 
 

- Simon er ny byggekoordinator på minihelhedsplanen. Casper Schou er back-up og 
daglig leder Vedligehold og Energi. 

- Hofor projektet er  fortsat byggekoordinator Alex Hocke for afdeling 23 samt afdeling 
18, Casper Schou er afdeling 18,s repræsentant på alle kommende 
planlægningsmøder/byggemøder. Projektet er fortsat en fællesprojekt med afdeling 
23. Bestyrelsen glæder sig over at projektet endelig er påbegyndt. På afdeling 18,s 
matrikel færdes medarbejder fra Rådgivende ingeniørfirma Gaihede pt. 

- Den daglige drift / DV-planen, styres af byggekoordinator Andreas Voldby, dvs. At 
der fremadrettet er tilknyttet 2 byggekoordinatorer  til afdeling 18, hvilket er et ønske 
fra bestyrelsen.  

- Der er indrykket stillingsopslag til ny ejendomsfunktionær på BL´s hjemmeside. 
Ansøgningsfrist er 29-5-2018, på grund af ejendomsfunktionær Niels Nielsen, har 
ønsket at fratræde stillingen i afdeling 18. Bestyrelsen har været meget tilfredse med 
samarbejdet med Niels Nielsen, og ønsker ham held og lykke fremover  i sin nye 
stilling. 

 
 
Hofor-projektet har planlagt næste møde  den 14 juni kl. 13.30. Driftinspektør Lennart Bo 
Ravn deltager samt Casper Skou på afdeling 18,s vegne. Følgende emner ønskes fra 
afdeling a8 side drøftet på mødet:  
 

- Gårdmiljø: Vi mangler svar på 75/25 fordelingen. Pernille fra Hofor skulle komme 
med et svar 

- Fordelingsnøgle skal undersøges mellem de 2 involveret afdelinger. 
- Mulighed for nedgravede affaldsbeholdere i gadeniveau er med i planlægningen. 

Afdeling 18 har henlagt midler i DV planen til udemiljø/ forskønnelse, efter Hofor projektet er 
færdig,LAR projektet financieres af støtte kroner fra HOFOR.  



 
Rengøring af  afdeling 18,s  trapper er sendt i udbud for at sikre pris og kvalitet. 
 
 
Eventuelt: Bestyrelsen drøftede vinduer og altan i forbindelse med minihelhedsplan. 
 
 
Anne-Louise Thomsen                                                         Ina L. Sheikh 
Referent/Bestyrelsesmedlem                                               Formand 
  
 
 

 
 


