
 

 

 
Referat at 2. Styregruppemøde AUB Morbærhaven mandag 22. februar kl 16 hos AUB Center 2. 
  

Dagsorden blev godkendt. 

  
Til stede: Paw Østergaard Jensen, udpeget af Albertlund kommune 

   Kate Dyrhøj Pedersen, formand for bestyrelsen 

   Philip Jørgensen, næstformand for bestyrelsen 

   Jette Søndergaard, Kuben A/S  

   Annette Panduro, KKIK 

   Hanne Hampe-Mogensen, KKIK referent 

  

Dagsorden blev godkendt.  

  

1. Kommunens ønsker til rapportering under byggesagen 

Alt info til Paw. Dette kommer skriftligt fra kommunen, det ikke var afklaret til formødet til 

styringsdialogmødet.  

 

2. Underretning fra 1. bygherremøde 11. februar 2016 
Der er ændringer til referat. Det skal være knivskarpt og være godkendt inden for en uge. Dette tages op på 

næste bygherremøde. 

Der foreligger en sag i Sikringssyrelsen om trinettekøkkenerne med et strakspåbud af 10 november 2014 fra 

Sikkerhedsstyrelsen, der blev klaget over af KKIK. HHM følger op på klagen. På grund af påbudet afbrød 

elektrikere strømmen på samtlige kogeplader og der blev indkøbt campingplader i stedet. Det undersøges om 

der er miljøfarlige stoffer i de gamle køkkener og hvor stor prisforskellen er på at bevare og opbevare de 

gamle køkkener, kontra at købe nye. Renoveringssagen har ikke køkkener med i beregninger, undtagen 

nedmontering, opbevaring og opmontering. Det overvejes om det kan komme med i 10 års henlæggelserne 

og måske kunne være med i finansieringen evt. via Landsbyggefonden. 

Styregruppen spørger Danakon til prisen på genbrug af gamle og pris for nye køkkener, herunder besparelse, 

hvis der ikke skal opsættes sluser. 

Endvidere spørges Danakon på prisen for de plader fra lette partier, der skal opbevares og skæres i stykker, 

hvor mange plader drejer det sig om og hvad er prisen pr. lejelighed og pr. blok? 

 

Hjemmeside og facebookside status 
Hjemmeside er lanceret og varslingsdel med datoer på vej.  

Også facebookdel er i luften. 

 

 

 

3. Næste møde 31. marts 2016 kl. 16 hos AUB Center 2 og den 28. april kl. 16 hos AUB. 
 

 

4. Eventuelt 
3 måneders varsling, HHM tjekker med Linda, hvordan det er foregået. 

Der kan tegnes indboforsikring af den enkelte beboer for kr. 58 pr. måned. Denne information 

kommer på hjemmesiden. 
 

 

 


