
AAB 21 – Bestyrelsens beretning     

Østerbro, 7. april 2012  

Nu er der endnu gået et år siden sidste medlemsmøde og der skal opsummeres, hvad der er sket.  

Der bliver lejlighed til a stille spørgsmål til beretningen ved medlemsmødet den 25. april kl. 19:00.  

 

1) Årstal og tiden går. 

Siden sidste er AAB blev 100 år. Vi i AAB 21 er 90 år i 2012. 

 
2) Bestyrelsen  

I bestyrelsen hos AAB 21 er der 5 medlemmer og 2 suppleanter. Alle vælges for en periode af 2 år.  

• Formand:  Jais Elvekjær Repræsentantskabsmedlem 

• Kasserer:  Freddy Ader Andersen  Repræsentantskabsmedlem 

• Bestyrelsesmedlem:  Claus Luckow  

• Bestyrelsesmedlem:  Lars Christensen   

• Bestyrelsesmedlem:  Lars Kjeldsen  

• Suppleant:  Eva Larsen  

• Suppleant:  Betina Kronborg  

Freddy og undertegnede deltager i repræsentantskabsmøder, som afholdes 1 gang i kvartalet.  

Repræsentantskabet er AAB´s bestyrelse og der afholdes møder ca. 4 gange om året 

 

3) Økonomi og AAB 21  

Forrige to år har der været underskud men i 2011 er der overskud. Regnskabet vil blive gennemgået ved 

medlemsmødet. 

Bestyrelsen vedtog i 2011 at depositum skal øges for nyindflyttere, og dette er sket. Dette blev vedtaget fordi 

vi har haft en del dårligere betalere, som ikke har betalt deres gæld til AAB21. 

 

4) Vedligeholdelsesopgaver siden sidst. 
 
4.1 Badeværelses vedligeholdelse. 

Der er udført arbejder i ca. 12 badeværelser – ved dette forstås: 

• Nedrivning af eksisterende badeværelse 

• Etablering vådrumsmembran 

• Opsætning af fliser 

• Opsætning af ny sanitet  

Udgiften til ovenstående er kr. 75.000,-  pr. badeværelse 

  



4.2 Køkkener  

Forrige år på medlemsmødet blev det vedtaget, at der skal ske udskiftning af køkkener. Der er opsat 10 

køkkener siden sidst i afdelingen i forbindelse med flyttelejligheder og hvor eksisterende beboere har måttet 

ønsket det. 

Udgifter til nyt køkken lægges til boligens husleje, således at investeringen betales af den enkelte lejer. 

Udgiften nedskrives over 20 år.  

Udskiftning sker tit i flyttelejligheder, men alle beboere i AAB 21 har samme mulighed. Såfremt du ønsker 

et køkken til en værdi på max. 100.000,- , kan udskiftningen ske ved henvendelse til bestyrelsen og ved 

accept af at huslejen stiger i forhold til den investering der foretages.  

4.3 Tagboksventilatorer 

Der er udskiftet tagboksventilatorer i begge bygninger til en værdi er kr. 250.000,- Udgiften er ”tjent” ind 

efter 5 år, da elektricitetsforbruget er mindre en ved de gamle udslidte ventilatorer. 

4.4 Flyttelejligheder  

Der er udført håndværksarbejder i forbindelse med flyttelejligheder. Bestyrelsen er med til alle vurderinger 

og igangsætter arbejderne. Der foretages kvalitetssikring af udført arbejde i badeværelser og køkkener af en 

rådgivende ingeniør. 

De håndværkere, der anvendes, indkaldes til årligt møde med bestyrelsen. Der indhentes kontroltilbud 

regelmæssigt for at sikre, at arbejdere udføres til den rigtige pris.  

4.5 Skimmelsvamp  

Der har ikke været nogen sager vedr. skimmelsvamp 

4.6 Skadedyr i AAB 21.  

Der har været et enkelt tilfælde at skadedyr. 

4.7 Tagreparation i Fanøgade 

Der er udført en større reparation i Fanøgade som krævende stillads. Udgift ca. 75.000,00 

 

5) Andre ting.... 
 
5.1 Rotter 

Der har været mange rotter i området omkrig Christiansmindevej 2 til 4. Derfor har vi haft en ”gratis” 

skadedyrkonsulent i en uge, hvor der blev ledt efter rotter. Rotterne blev skudt – i alt 18 stk., og resultatet var 

at der skulle foretages en del kloakarbejde – udgift ca. kr. 50.000,- 

5.2 Skybrud i august. 

Alle kældre blev oversvømmet, og arbejdet der skulle udføres bagefter blev til dels betalt af forsikringen. På 

trods af dette har oversvømmelse været en fast del af viceværten og bestyrelsens arbejde i efteråret 2011. 

Omkostninger hertil skønnes at have været omtrent kr. 500.000,- 

Vi har derfor igangsat arbejder med henblik på at undgå næste vandskade i fælleslokaler, som har været de 

mest udgiftstunge, Der er igangsat arbejder som til dels er udført med alarmer til pumpebrønde og ændringer 

af kloak. Udgift omtrent 80.000,- 

5.3 Kælder og loftsrum. 



Der anvendes en del tid på at aflåse loftsrum og kælderrum. Vi ønsker ikke at rum fyldes op med affald.  

5.4 Indbrud. 

Der er jævnlig indbrud i AAB 21 og som vi hører er det tit i kælderrum. Beboerne opfordres til ordentlig 

aflåsning. 

5.5 Posthus til Grønthandler 

Vi blev glade da vores store lejemål langt om længe blev udlejet. På trods af posthuset har været tømt i 

længere tid, har AAB 21 ikke haft tomgangsleje. Velkommen til Østerbro Bazar 

5.6 Husorden  

Bestyrelsen modtager klager fra den ene beboer mod den anden. Alle konflikter kan ikke løses, men en del 

kan løses ved at man mødes. 

I forrige års beretning stod der følgende som hermed gentages:  

Alle skal huske på, at vi er mange mennesker, der bor sammen.  

I tilfælde af almindelig larm håber vi, at beboere i de enkelte opgange kan løse problematikken i fællesskab. 

Snak med din nabo, hvis du mener der larmes for meget. Alle ved at lyddæmpningen ml. de enkelte 

lejligheder ikke er som i et moderne byggeri.  

Hvem holder orden i AAB 21? Er det blot vores ejendomsfunktionær, eller er det os alle? Vi vil igen i år 

opfordre alle beboere til at være med til passe på vores afdeling. Alle kunne måske:  

� Huske at melde til viceværten når der er noget VVS der drypper  

� Sige til bestyrelsen eller viceværten, hvis der er noget der skal repareres  

� Placere affald i skraldecontainerne, ikke ved siden af  

� Undgå at smide papir og andet i vores trappeopgange 

� Ligge måtten ned hos naboen efter trappevask  

� Fjerne sit affald på bagtrappen, lofter og kældre 

 

5.7 Ejendomsfunktionær - Jesper 

Jesper har arbejdet med det hele, og vi vil som bestyrelsen give udtryk for vores tilfredshed med arbejdet. Vi 

vil også gøre opmærksom på at det er bestyrelsen som tage stilling til principielle arbejder. 

AAB 21 skal sørge for at din el virker fra tavle til stikkontakt. Dit VVS skal virke – dvs. rør og vandhaner. 

Pallatorer i vandhanen og bruse-slange/hoved skal du selv sørge for.  

Vi skal også sørge for alle fællesarealer, dvs. at trappelys virker og at der er ordentligt i gården / på fortovet / 

i skralderum mv. AAB 21 råder over et stort areal, så hvis der er en brandalarm der bipper, eller en pære der 

mangler, så smid en seddel ind i ejendomsfunktionærens postkasse. Han er at træffe på AAB 21´s område 

Han ser efter affald på trapper og finder tit reklamer som ikke er taget med op. Meld reklamer fra hvis du 

ikke vil have dem. :-)  

5.8 Fastelavn og aktivitetsdag – og haveudvalg  

Fastelavn blev afholdt i år og det var en stor succes med et super fremmøde. Vi var ca. 50. Havedag afholdes 

hvert år i forsommeren – og vi ser frem til at haveudvalget fastsætter en dato. Måske skal der holdes en 

sommerfest i år, da vi har 90 års fødselsdag...?  

5.9 Østerbro samarbejdet  

Der er et samarbejde mellem bestyrelserne i afdeling 18, 21 og 23. Der har været begrænset aktivitet. 



5.10 Beboerlokaler og gæstelejlighed  

Der er som skrevet sket en renovering af vores beboerlokaler i forbindelse med vandskaden i august 2010 og 

nu også august 2011. Da der har været en del problemer med udlejninger og manglende rengøring sættes 

lejen op til kr. 300,-  for en weekend og depositum til 1000,-. Nye regler vedlægges. 

Der er service til 50 personer. Bemærk også at man ved leje af lokaler er ansvarlig for servicen. Venligst sig 

til når der mangler noget eller når noget går i stykke.  

Gæstelejligheden er populær og udlejes ca. 75 % af året. Skriv til adm@aab.dk hvis du vil leje den. Man kan 

se om lejligheden er ledig på www.aab21.dk. 

5.11 Skrald og affald  

Vi får tømt vore skraldebøtter til dagrenovation tirsdage og fredage. Pap og papir tømmes sjældnere.  

Storskraldsrummet bliver tømt regelmæssigt, og indimellem er der behov for at bortkøre møbler mv. i 

forbindelse med dødsboer.   

Til orientering anvender vores ejendomsfunktionær en del tid på følgende:  

� Fejning og fjernelse af affald som er smidt på jorden og ikke i affaldscontainerne  

� Flytning af storskrald der er sat i kældergange, ved dagrenovationen mv.   

� Oprydning af storskraldsrum, da der placeres storskrald hulter til bulter.  

� Fjernelse af skrald fra trappeopgange 

   

5.12 Trappevask   

Trappevasken udføres af Vaskeholdet AS og der er en løbende diskussion i bestyrelsen om de gør arbejdet 

ordentligt. Igen i år har vi valgt at beholde Vaskeholdet.   

5.13 Hjemmeside   

AAB 21 har en hjemmeside som bliver opdateret sjældent. Dog er der almene informationer på denne side, 

herunder oplysninger om hvem der skal tilkaldes i akutte situationer, hvis et vandrør er utæt. Er der en 

beboer som er interesseret i hjemmesider? Han/hun skal være velkommen til at hjælpe.  

5.14 Samarbejde med administrationen 

Det skal meddeles at vi har et godt samarbejde med administrationen, som er flyttet til Artillerivej på 

Amager i forbindelse flyttelejligheder, teknik og økonomi.  Senest har der været samarbejde med 

boligrådgivere i forbindelse med beboerklager. 

 

6) Hvad nu?  

Bestyrelsen vil hermed ønsker alle beboer et godt forår og sommer. Vi ser frem til at vi ses i gården eller på 

fortovet. Alle henvendelser om hvorledes vi kan gøre det bedre er velkomne.  

Også dette år vil der være flyttelejligheder og små og store sager.  

Hvis I som beboere har en ide eller to, så sig til, og vær gerne selv med til at føre den ud i livet.  

Og tak for året der er gået.  

Udarbejdet af Jais Elvekjær på vegne af bestyrelsen 

 


