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Referat fra bestyrelsesmøde den 3. januar 2017 
 
Til stede: Nashaat, Martin & Mette 
 

1. Godkendelse af referat 
2. Økonomi + køb og salg 
3. Orientering 
4. Punkter til vedtagelse 
5. Eventuelt 

 
Ad 1.  
 
Referatet blev godkendt. 
 
Ad 2.  
 
Ingen salg. Bestyrelsen er i gang med at indsamle opskrivninger til en ekstern venteliste. Alle 
beboere har fået omdelt information i deres postkasser. 
 
Ad 3.  
 
Cykeloprydning 
Der er bestilt cykeloprydning, men det har desværre lange udsigter på grund af lang ventetid hos 
Politiets cykelafhentning. Hvis du har en cykel stående med malertape på baghjulet fra arbejdsdagen, 
så er det vigtigt, at du fjerner det inden for de næste par uger. Ellers risikerer du, at cyklen bliver 
fjernet.  
 
Yousee og fejl i tv-signalet Nytårsaften 
Som mange andre danskere havde vi i Aabo desværre også fejl i tv-signalet Nytårsaften. Bestyrelsen 
har modtaget en mail med information fra Yousee. Samme information skulle være på vej rundt til 
alle beboere i enten mail eller brev. 
 
Kopi af mail:  

  

 
Du modtager denne mail som beslutningstager i en antenne-/boligforening eller administrator. 
 
Som vi tidligere skrev, vil vi give jeres medlemmer/beboere en underholdningsoplevelse i forbindelse med, 
at vi nytårsaften blev ramt af et stort tv-nedbrud. Som et plaster på såret har vi derfor sammensat en 
filmpakke til jeres medlemmer/beboere, som vi håber, de vil få glæde af. 
  
Fra på lørdag og måneden ud får jeres medlemmer/beboere fri adgang til:  

• Filmkanalen Viasat Film Premiere på deres tv. Her kan de se topfilm som Star Wars - The Force 
Awakens, Zootropolis, The Danish Girl, Klovn Forever, Straight Outta Compton, Flaskepost fra P (fra 
22. januar) og mange flere 
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• Fem udvalgte lejefilm, som de kan se på mobil, tablet, pc og tv-boks. Captain Fantastic, The 

Hateful Eight, Antboy 3, Kvinden i guld og Blood Father 
• Over 250 populære film fra Viasat, som de kan se på mobil, tablet, pc og tv-boks, når og hvor det 

passer dem. 

I finder Viasat Film Premiere tv-kanalen på Trailerkanalen (kanalplads 66) og Eventkanalen (kanalplads 
100). På yousee.dk/filmpakken kan I finde svar på eventuelle spørgsmål og læse mere om, hvordan I får 
adgang til de mange film.  
 
Information om filmpakken til jeres medlemmer/beboere 
Medlemmer/beboere får besked om filmpakken pr. e-mail i dag. E-mailen sendes til alle 
medlemmer/beboere, hvor vi har deres e-mail-adresse. De medlemmer/beboere, som vi ikke har e-mail-
adresse på, modtager i løbet af nogle dage et brev. 

 
Byggesag  
Bestyrelsen har møde med Peter Jahn og Partnere, vores tekniske rådgivere, med gennemgang af 
tilbud fra entreprenører på dagsordenen. 
 
Dato for generalforsamling 
Dato for generalforsamling bliver efter al sandsynlighed onsdag d. 22. Marts 2017 kl. 19. Nærmere 
info om sted og dagsorden følger. 
 
Deltagere til udvalg om grøn gård og facade 
Bestyrelsen vil gerne orientere generalforsamlingen om, hvordan vi kan arbejde videre med at få en 
grøn gård og facade, når renoveringsprojektet er overstået. Har du lyst til at høre nærmere og 
eventuelt være med til det forberedende arbejde med at planlægge fornyelserne, så skriv en mail til 
bestyrelsen.  
 
Ad 4.  
 
Intet at tilføje.  
 
Ad 5.  
 
Bestyrelsen efterlyser beboere, som vil være med til at arrangere fastelavn i huset i år. Har du lyst til 
at være med, så skriv en mail til bestyrelsen. 
 
Næste bestyrelsesmøde er tirsdag den 7/2 2017. 
 
Kontoret holder åbent den første tirsdag i måneden 19 – 20. Derudover er beboere selvfølgelig 
velkommen til at sende en mail på bestyrelsen@aabonet.dk 
 
Referent Mette 


