
 
 

 

A.B, møde  onsdag den 1.december 2021 kl. 18.00 

Til stede: Jeanette, Kim, Gun, Poul, Kenneth og Vita. 

Afbud: Helle. 

 

Ordstyrer: Kim Referent: Vita. 

 

Næste A.B. møde torsdag den 6.01.2022 kl. 18.00 – på Fortvej. 

 

Poul fortalte om forundersøgelsen af helhedsplanen og skal til organisationsbestyrelsmøde den 

2.02.2021. Der er ingen bemærkninger til det sidste referat. 

 

I Torbenhuse er der i 2019/2020 udover diverse småting udført: 

Træer er beskåret træer for nedfaldne og rådne grene på afdelingens store græsarealer af 

anlægsgartner F. J. Poulsen A/S 

Cedertræet ved Rødovrevej er også beskåret af samme firma. 

Tørregården er fjernet og affald bortskaffet. 

Garageporte, stolper og dørpartier til erhverv er maler af malerfirmaet Seehusen. 

Overslagspris på ny bænk ved bålplads. Overslag vedhæftet pris 43.750,-. 

 

Drift 2020/2021 – aktiviteter 

Træer – beplantning beskæres og nye træer plantes jf. plejeplan 

Ventilationsanlæg aftrækskanaler renses 

Kviste – nødvendige reparationer udføres 

Tørregård etableres i grønt stålmåttehegn i henhold til overslag pris kr. 86.686,25 (ikke budgetlagt i 

2020/2021) 

Derudover opmaling af p-pladser med hvid maling 

Asfaltarbejder på containerplads ved Slotsherrensvej 258 – asfalt opkørt af Rødovre Kommunes 

biler. 

Afdækningsplade på afdelingens skorsten er revnet og armering ruster, bør udbedres hurtigst 

muligt. 

 

Bedre hygiejne i opgangene – evt. spritcontainere og Driften må sætte de ting i gang, som 

myndighederne foreslår. 

 

Ladestander må muligvis ikke etableres på pladsen ved siden af transformator stationen. 

Bestyrelsen vil gerne have noget ekstern rådgivning om, hvor det kan lade sig gøre. 

 



På næste beboer nøde til maj 2022 vil A.B. foreslå, at der kommer en form for parkeringskontrol og 

evt. parkeringsbilletter og gæstebilletter. 

 

Afhængig af corona påtænker vi at afholde Fastelavn og der skal laves en tilmelding med antal på 

både børn og voksne. 

 

Flere beboere sætter deres affaldsposer udenfor døren i opgangen i stedet for at gå ned med det. 

Dette er ulovligt, da opgangen også fungerer som flugtvej. 

Jeanette efterlyste mere lys på stien mellem R. 416 og R. 418, Kunne evt. løses med et lysstofrør på 

hver hjørne af gavlen på blok C, det vil give lys både på stien og det mørke hjørne ved R. 416. 

 

Ref. Vita 

 


