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Referat fra bestyrelsesmøde den 4. juni 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.
188 A, 4 th. er solgt pr. 1/7 for 683.457 kr.
Lejligheder til salg bliver annonceret på hjemmesiden.
Beboere, der er interesserede i lejligheder til salg, bedes kontakte bestyrelsen for opskrivning på
intern venteliste.
Ad 3.
5-års-gennemgang af badeværelser
Vi har fået lavet 5-års-gennemgang af badeværelser. Peter Jahn og Partnere A/S har efterfølgende
lavet en rapport, som interesserede beboere kan få tilsendt. De konstaterede fejl og mangler skal nu
udbedres, så vores badeværelser lever op til de gældende krav.
Sommerfest
Der bliver afholdt sommerfest i Aabo den 31. august i gården. Invitation bliver omdelt snarest af
festudvalget. Vi opfordrer alle til at deltage i en hyggelig dag.
Nyt bestyrelsesmedlem
Kristiane har besluttet sig for at trække sig fra bestyrelsen pga. nyt job, der falder sammen med
bestyrelsesmøder om tirsdagen. Bestyrelsen arbejder på at finde en afløser blandt suppleanterne. Vi
siger tak til Kristiane for hendes indsats som bestyrelsesmedlem i Aabo.
Gården
Det er dejligt at se, at vores gård bliver flittigt brugt. Alle er meget velkomne til løbende at vande
blomster og luge ukrudt i vores nye bede. Husk at rydde op efter jer selv og jeres børn.
Arbejdsdag
Vi afholder arbejdsdag søndag den 27. oktober, så sæt allerede nu et kryds i kalenderen.
Ad 4.
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Intet at tilføje.
Ad 5.
Næste bestyrelsesmøde er den 2/7 2013. Kontoret holder sommerlukket i august, men bestyrelsen
kan kontaktes på mail.
God sommer til alle!
Referent Malene

