
 
 
Dagsorden til afdelingsbestyrelsesmøde 
SAB Abildgården  
 

 
 

SAB Abildgårdens AB 

Wittenberggade 26 

2300 København S 

 
 

E-mail : 

Abildgaardens@outlook.com 

 

Hjemmeside: 
http://www.sab-
bolig.dk/da-
dk/boligafdelinger/afdeli
nger-paa-en-
liste/abildgaarden.aspx 
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Mødedato: Mandag den 08. 02. 2016, kl. 18:00 

 

Sted: Fælleslokalet SAB Wittenberggade 26 

 

Deltagere: Kim, Nina, Dorte, Mogens og Klaus 

 

Afbud:  Kirja(sygdom) Thomas(sygdom) Peter(rejse) 

 

Dagsorden: 

1. Valg af ordstyrer 
2. Valg af referent 
3. Godkendelse af dagorden 
4. Køkkener: Nyt fra Køkkenudvalg. 
5. Nyt fra Mogens:  
6. Projekt ”mig og min nabo” 
7. Dørtelefoner og gsm adgangskontrol. Tilbud   
8. Beboerblad: Nyt fra udvalg.  
9. Opslag i gangene: info om åbningstider, vvs mm. 
10. Telefoni, TV og bredbånd: Nyt fra udvalg 
11. Rotter: Nyt fra udvalg 
12. Køkkenaffald i EL skraldespande: kan vi gøre noget 

ved det? 
13. Forskønnelse af Abildgården: Nyt skralderum ved 

Wittenberggade: nyt fra udvalg. Fjernelse af krat ved 
Frankrigsgade og Moselgade  

14. Istandsættelse af beboerlokale: Nyt fra udvalg  
15. Møder fremadrettet: bestyrelsesmøde, 

afdelingsmøder og møder i KAB. Dato fastlægges. 
Årshjul.  

16. Evt. 
17. Næste møde. 
18. Godkendelse af referat 

Ad referat: 
1. Valg af ordstyrer: Nina 
2. Valg af referent: Klaus 
3. Godkendelse af dagorden: Godkendt 
4. Køkkener: Nyt fra Køkkenudvalg: Intet nyt fra 

udvalget, vi ved mere når vi har været til møde med 
KAB d. 25-2-16. Der er snak imellem os KAB og Kbhs 
kommune. Vi afventer svar.  

5. Nyt fra Mogens: Der kommer nye garageporte i uge 
10-13 i Wittenberggade. Varmeanlæg: Sidste radiator 
sat op i tørrerum.  

6. Projekt ”mig og min nabo”: Vi afventer svar fra 
KAB`s konsulenter ift deltagelse i dette projekt. Læs 
eventuelt mere om projektet på KAB`s hjemmeside.  

7. Dørtelefoner og gsm adgangskontrol. Tilbud: 
Mogens har indhentet tilbud på nye dørtelefoner. Der 
er hjemtaget et tilbud på disse. Dette er en bekostelig 
affære. Vi arbejder videre med det. Hvis man har lyst 
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til at læse op på tilbuddet kan man få det tilsendt på 
mail.  

8. Beboerblad: Nyt fra udvalg: Vi beklager at 
nyhedsbrevet ikke er kommet ud. Det kommer ud 
snarest.  

9. Opslag i gangene: info om åbningstider, vvs mm: 
Mogens og driften sørger for ophængning af faste 
oplysninger.  

10. Telefoni, TV og bredbånd: Nyt fra udvalg: Der er 

indhentet tilbud fra Yousee, Sundbynet og Cirque. Der 
arbejdes videre med tilbuddene så vi kan få bedre 
priser på bredbånd. De tilstedeværende 
bestyrelsesmedlemmer synes dog at vi holder os til 
de eksisterende aftaler som Abildgården har indgået. 
Dog vil vi ikke binde os i perioder mere. Vi tager en 
endelig beslutning ved næste bestyrelsesmøde.   

11. Rotter: Nyt fra udvalg: Har haft kontakt med Kbh`s 
kommune. De har sat nye fælder op. Der er en del 
overfladerotte. Vi har konstateret at ved og omkring 
Frankrigsgade 82 at der bliver lagt mad ud til fuglene. 
Dette skal øjeblikligt ophører da det tiltrækker mange 
rotter.   

12. Køkkenaffald i EL skraldespande: kan vi gøre noget 
ved det?: Der bliver arbejdet på at etablere et nyt 
skraldeskur. Håber at dette kan hjælpe med at 
beboerne i Abildgården ikke smide køkkenaffald i el 
spanden.  

13. Forskønnelse af Abildgården: Nyt skralderum ved 
Wittenberggade: nyt fra udvalg: Vi har haft besøg 

af arkitekt som kommer med en tegning og et tilbud 
på hvad det kommer til at koste.  Fjernelse af krat 
ved Frankrigsgade og Moselgade: Mogens og 

driften klipper krattet, så det bliver pænt igen.  
14. Istandsættelse af beboerlokale: Nyt fra udvalg: 

Udvalget arbejder videre med istandsættelse af 
beboerlokalet. Mogens indhenter tilbud på diverse 
istandsættelse. Vi regner at gå i gang efter 
afdelingsmødet d. 7/4-16.  

15. Møder fremadrettet: bestyrelsesmøde, 
afdelingsmøder og møder i KAB. Dato fastlægges. 
Årshjul: Udskudt til næste bestyrelsesmøde. 

16. Evt: Udlejning af beboerlokalet. Der blev snakket 

om at ændre tiden til den første mandag i hver måned 
fra kl. 17.30 – 18.00. Hvis der sker ændringer bliver 
dette kommunikeret ud snarest muligt. 

17. Godkendelses af referat: Godkendt  
18. Næste møde: Mandag d. 7-3-16 

 


