ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO
www.aabonet.dk / formanden@aabonet.dk
Hillerødgade 27, st. tv.
2200 København N
Telefon: 38 19 51 72

Referat af bestyrelsesmøde den 1/6-2010
Tilstede: Nina, Frank og Martin
Dagsorden:
1. Godkendelse af referat
2. Økonomi & restancer
3. Køb og salg
4. Orientering
5. Sager til beslutning
6. Eventuelt
Ad. 1:
Referatet er godkendt.
Ad. 2:
Økonomi:
Da vi grundet overgang til vores administrator har manglet adgang til visse oplysninger, kæmper vi
STADIG med at få gjort regnskabet for 2009 samt varmeregnskab færdig.
Grundet det forsinkede regnskab bliver generalforsamlingen flyttet til efter sommerferien. Så
snart vi har en dato, vil I blive informeret.
Ad. 3:
Der er p.t. tre lejligheder til salg i Aabo. Tjek vores hjemmeside www.aabonet.dk for lejligheder til
salg.
Bestyrelsen gør opmærksom på, at det IKKE er tilladt at fremleje lejligheder, medmindre
betingelserne for fremleje i foreningens vedtægter er opfyldt. Al fremleje skal godkendes af
bestyrelsen.
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Ad. 4:
Kontoret holder sommerlukket og åbner igen tirsdag den 3. august.
Vi henstiller endnu engang til, at man SMIDER SINE EGNE REKLAMER UD, og ikke bare efterlader
dem i opgangen. Hvis man ikke ønsker reklamer, bedes man tilmelde sig ”Reklamer Nej Tak” på
posthuset eller via nettet.
Sommeren er over os, og det betyder masser af aktivitet i gården både for børn og voksne.
HUSK venligst at rydde op efter jer selv og jeres børn, når I har hygget, grillet og leget i gården.
Ad. 5:
Intet at tilføje.
Ad. 6:
Efter vores økonomi bliver håndteret af vores administrator, Grubbe Advokater, vil der kun være
kontortid hos Aabo på kontoret i Hillerødgade én gang om måneden. Kontoret vil fremover holde
åbent den 1. tirsdag i hver måned kl. 19.00 – 20.00.
Bestyrelsen kan løbende kontaktes på mail: bestyrelsen@aabonet.dk
På Aabos hjemmeside www.aabonet.dk kan du holde dig orienteret om hvad som sker i Aabo, og
du kan hente referater fra f.eks. bestyrelsesmøder og generalforsamlinger.
Næste bestyrelsesmøde afholdes den 3. august 2010 kl. 19.00.

På bestyrelsens vegne
Martin Cronwald
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