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Referat fra bestyrelsesmøde den 2. februar 2015
Til stede: Nina, Frank, og Kirsten
1. Godkendelse af referat
2. Økonomi + køb og salg
3. Orientering
4. Punkter til vedtagelse
5. Eventuelt
Ad 1.
Referatet blev godkendt.
Ad 2.
Lejligheder til salg bliver annonceret på hjemmesiden, hvor man også kan finde en salgsprocedure
og snart også en flyttefolder. Ved henvendelse til bestyrelsen kan man få flyttefolderen udleveret
indtil den kommer på hjemmesiden.
Ad 3.
Generalforsamling
Vi afholder ordinær generalforsamling mandag den 16. marts kl. 19.00 i Hillerødgade Svømmehal.
Husk at sætte kryds i kalenderen og husk fuldmagt, hvis det ikke er muligt at deltage.
Forslag til generalforsamlingen bedes indgivet til bestyrelsen indenfor kort tid og senest den 2. marts.
.
Husk at sætte kryds i kalenderen.
Fælles arbejdsdag
Bestyrelsen takker for fremmødet til den fælles arbejdsdag den 24. januar. Der blev taget godt fat og
i løbet af et par timer var alle fællesarealer tømt og der var blevet ryddet godt op.
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Cykelskure
I sidste referat opfordrede bestyrelsen jer til at komme med forslag til hvordan vi får plads til alle
vores cykler. Cyklerne må ikke holde i gården, men det er der desværre mange, der stadig gør.
Vi mangler plads i cykelskurene, og det er svært at finde plads til nye cykelskure, uden at vi skal
inddrage arealer som allerede er i brug: Skal vi inddrage en del af vasketøjsområdet? Skal vi
inddrage skuret for enden af tangen? Skal Christiania cyklerne evt. parkeres et nyt og andet sted?
Lad os høre fra jer – alle input er velkomne!
Indbrud
Vi er desværre igen blevet ramt af et kedeligt indbrud og en beboer i Aabo, fik bestemt ikke en god
start på det nye år. Mellem den 27. december og den 9. januar har der været indbrud i et kælderrum i
nr. 27, hvor der blev stjålet en mountainbike til omkring 30.000 kr. Døren til Stålburet er brudt op,
men ikke den ydre kælderdør, så derfor en kraftig opfordring til alle beboere:
Sørg for at alle yderdøre altid er lukkede når I går eller kommer hjem.
Ad 4.
Intet at tilføje.
Ad 5.
HUSK:
Generalforsamling mandag den 16. marts
Fælles arbejdsdag søndag den 22. marts
Næste bestyrelsesmøde er mandag den 2. marts 2015.
Referent / Kirsten

