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Mødedato: Mandag den 04. 01. 2016, kl. 18:00 

 

Sted: Fælleslokalet SAB Wittenberggade 26 

 

Deltagere: Kim, Thomas, Nina, Dorte, Kirja, Peter og Klaus 

 

Afbud:   Mogens 

 

Referat af dagsorden: 
1. Valg af ordstyrer: Dorte 
2. Valg af referent: Klaus  
3. Godkendelse af dagorden: Godkendt 
4. Valg af kasser: Peter blev enstemmigt valgt 
5. Valg af næstformand: Kirja blev enstemmigt valgt 
6. Køkkener: Nyt fra Køkkenudvalg: Kirja, Nina og 

Søren. Vi venter godkendelse fra KAB og KBH 
kommune. Udvalget arbejder videre. 

7. Nyt fra Mogens: Mogens kunne desværre ikke 
deltage.  

8. Beboernyt: Status på beboernyt?: Beboernyt 
uddeles i uge 2.  

9. Uddeling af AB referater: I postkasse, på hjemmeside 
og på Facebook?: Dorte har undersøgt KAB ift 
hjemmeside og hvordan vi kan få referatet ud på 
vores hjemmesiden. Dorte arbejder videre med 
det. Referaterne bliver omdelt hver måned i alles 
postkasser. Referatet bliver lagt på Facebook. 
Peter står for at ligge det ud på Facebook.   

10. Telefoni, TV og bredbånd: Ny udbyder? Et udvalg 
nedsættes: Flere beboere vil gerne have det hele 
samlet, altså telefoni, internet og tv i et. Klaus 
undersøger nærmere omkring dette. Klaus 
indhenter forskellige tilbud.  

11. Vaskekælder: Maling af dette: Der er rør som skal 
laves færdig inden de går i gang med at male. 
Vaskekælderen bliver malet hvid.   

12. Forskønnelse af Abildgården: Cykelstativer, fjernelse 
af gamle cykler, oprydning i gården. Nyt skralderum 
ved Wittenberggade (nedsættelse af udvalg): Driften 
er gået i gang med at ”markere” de gamle cykler 
som skal smides ud. Mogens undersøger 
nærmere med nye cykelstativer. Beboerne i 
Abildgården må meget gerne rydder op efter sig 
selv, hvis man medbringer sine egne ting og 
møbler skal man huske at tage dette med op igen. 
Vi arbejder videre med et ordensreglement. Vi vil 
meget gerne have at bænkene bliver stillet ud i 
gården igen, så beboerne kan benytte sig af disse 
også i vinterhalvåret.. Bedre lys til gården, dette 
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undersøges nærmere. Der blev nedsat et 
Skralderum/Gårdudvalg bestående af Nina, Peter 
og Klaus.     

13. Istandsættelse af beboerlokale: Nyt køkken, 
lydisoleret loft, indkøb af projektor: Et udvalg er 
blevet nedsat: Kirja, Dorte og Klaus.    

14. Rotter: Nina har ringet til Kbh vedrørende vores 
rotteproblem. De sender en rottefænger ud og 
tjekker op på problemet.  Bestyrelsen henviser til 
at beboerne i Abildgården ikke hænger 
fuglekolber op. Man må ikke fodre fuglene. Dette 
tiltrækker rotter.  

15. Evt: Peter fortalte at der er oprettet en ny 
haveforening i Abildgården. De vil gerne søge lidt 
midler til at forskønne gården med. De vil gerne 
lave højbede. Bestyrelsen stemte enstemmigt for 
at de fik lov til at søge midler hos KAB til 
forskønnelse.   

16. Næste møde: 1-2-16 kl. 18.00 

 

På Afdelingsbestyrelsens vegne  

 

Bestyrelsesmedlem Klaus Lynghøft Nielsen 

 


