
 

 

Referat af ekstraordinær generalforsamling  

torsdag den 2. februar 2017  

for afdeling 25 AAB i Grøndalscentret 

  
 
Dagsorden: 

 

1. Velkomst ved Benny Granstrøm 

2. Beslutning om nedlæggelse af lægebolig Hvidkildevej 62.st.tv 

3. Orientering om asbest i loftrum 

4. Orientering om tærede vandledninger i kælder 

5. Eventuelt 

 

 
  

 
 
Ad. 1  
Formanden ved Benny Granstrøm bød velkommen til generalforsamlingen.  
Der var i alt 50 stemmeberettiget der deltog i generalforsamlingen. 
 
 
Ad. 2  
Der blev stemt om nedlæggelse af lægebolig, så denne kan blive til almindelig bolig 
fremover. 
 
Der var 50 der stemte for at lægeboligen skulle nedlægges og gendannes til almindelig 
lejebolig, 0 der stemte nej og 0 der stemte blankt. 
 
 
Ad. 3  
Kristoffer Kampmann informerede om asbest – se nedenstående notat. 
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Notat vedr. forhold omkring ophold og arbejde på loftrum i AAB25 fra Dansk 
Miljøanalyse: 
 
Dette notat beskæftiger sig med, hvorledes man skal forholde sig i forhold til ophold og 
arbejde i loftsarealerne i AAB25, hvis man ikke foretager en asbestrengøring forinden. 
I den konkrete sag er asbestfibrene fundet i åbent materiale i form af kiselgurrester på 
træværk. Således kan det ikke udelukkes at der kan være en risiko for at asbestfibre 
spredes til inde luften på lofterne, når man påvirker områderne med forureningerne, og 
dermed kan være kilde til en sundhedsrisiko. Det er DMA’s vurdering, at der grundet de 
sundhedsmæssige miljørisici skal nedlægges påbud om at beboere må komme på 
loftsområderne, uden at der i den sammenhæng tages forskellige forholdsregler. Se 
senere i dette notat. 
 
For at imødekomme reglerne skal der således i AAB 25 iværksættes nogle 
foranstaltninger. Vi foreslår dermed nedenstående udført. Foranstaltningerne er 
uafhængige af, hvornår man påtænker at udbedre gennem fjernelse af forureningerne og 
eventuelt også fjerne de asbestholdige elementer der findes på lofterne og som til 
stadighed vil udgøre en risiko for fornyet forurening, hvis deres forseglinger beskadiges. 
 
Der opsættes 2-kamret slusesystem på loftet i døråbningen til bagtrappen. (Det 
forudsættes at den udførende entreprenør har asbestcertifikat og at han dermed er 
bekendt med de her beskrevne anordninger.) Der skiltes med at der kun er adgang i 
tilfælde af havari eller i tilfælde af at beboere skal hente effekter på loftet. 
 
Første slusekammer forsynes med et lille lager af støvafvisende engangsdragter og 
støvmasker med P3 filter. Andet slusekammer forsynes med støvsugerslange og 
mundstykke med børste der ledes til støvsuger forsynet med HEPA-filter. Støvsuger 
placeres på loftsrummet lige uden for slusekammeret og således at der kan tændes og 
slukkes inde fra kammeret. Der udarbejdes en lille anvisning om brug af systemet (man 
iklæder sig engangsdragt og maske, man går ind og henter sine ting, støvsuger overflader 
af sine ting samt sin dragt og maske, aftager sin dragt og maske der kommes i plastpose 
for udsmidning, slukker støvsuger, man går ud.). 
 
 
Der skal udpeges en ansvarlig for tilsyn og vedligehold af slusesystemet. 
Udarbejdet af Kristoffer Kampmann 
 
Ad. 4 
Kenn Amhild informerede om, at man er stødt på tærede vandledninger i kælderen under 
opgangene 76,78,80,82. 

Disse tærede ledninger fjernes kun hvis det er strengt nødvendigt. 

 

Ad. 5  
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Kenn Amhild inforede om byggesagen, det handlede blandt andet om overholdelse af 
tidsplanen, for byggeriet og for at følge op afholdes der jævnligt møder mellem 
Entreprenøren (Adserballe og Knudsen) og bygherre (AAB)  
 
Fredag den 3. februar er vi (bygherre, Mette Chang og bestyrelsen) inviteret til Workshop 
af entreprenøren, vi glæder os. 
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