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Referat fra bestyrelsesmøde den 2. april 2013 

 

Til stede: Nina, Frank, Mette & Malene 

 

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.  

Der er ingen salg den seneste måned. 

 

Ad 3.  
 

Arbejdsweekend 

Vi afholder arbejdsweekend søndag d 7/4 2013 kl. 10.00 i gården, hvor vi skal arbejde på at gøre 

gården grønnere og kønnere. Som de fleste nok har bemærket, er asfalten i noget af gården brudt op. 

Her skal der lægges fliser og plantes blomster i kasser og bede. Mette Sarstedt er tovholder på 

projektet og vil sammen med en havearkitekt guide os gennem dagen. Det er fortsat muligt også at 

give en hånd med på lørdag den 6. april fra kl. 10 og frem. Hvis man møder op begge dage, bliver 

man fritaget for at deltage i arbejdsweekenden til efteråret. Vi glæder os til at se jer alle til en 

hyggelig dag i det gode forårsvejr.  

 

Generalforsamling  

Bestyrelsen vil gerne takke for en god generalforsamling, hvor der var en fin dialog og mange gode 

forslag til, hvordan vi på bedste vis får vores liv i andelsforeningen til at fungere.  

På generalforsamlingen vedtog vi at gøre noget ved vores gård, så den kan blive grønnere og kønnere 

at se på. Referatet fra generalforsamlingen er blevet godkendt af bestyrelsen og vil snarest blive 

omdelt til alle beboere og lagt på hjemmesiden.  

 

5-års-gennemgang af badeværelser 

Det er snart 5 år siden, at vi i Aabo fik lavet nye badeværelser. I den forbindelse skal der laves 5-år- 

eftersyn, hvor ingeniører og arkitekter fra Peter Jahn og Partnere A/S deltager sammen med Øens 

Murerfirma og repræsentanter fra bestyrelsen. Alle beboere vil modtage en seddel, hvor man kan 

angive eventuelle fejl og mangler. Der kommer nærmere information snarest.  

 

Vandskade 

Bestyrelsen drøfter i øjeblikket håndteringen af en vandskade i opgang 29, så vi kan få afsluttet 

sagen.  
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Lyskasse i gården  

Vores murerfirma er endelig kommet i gang med at reparere den nedsunkne lyskasse ved opgang 29 i 

gården. Sne og frost har forhindret dem i at kunne arbejde.   

 

Cykler i porten 
Cykelparkering i porten er forbudt. Vi beder derfor endnu engang om, at cykler ikke bliver stillet i 

porten. Der skal være fri passage i porten – så der er plads til beboere og renovationsfolk. I tilfælde 

af ulykker skal der desuden være frie flugtveje gennem porten. 

 

Ad 4.  

 

Intet at tilføje.  

 

Ad 5.  
 

Næste bestyrelsesmøde er den 7/5 2013.  

 

Referent Malene 


