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Referat fra bestyrelsesmøde den 5. marts 2013
Til stede: Nina, Frank, Malene & Kristiane
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.
Generalforsamling
Alle beboere har nu modtaget årsrapporten 2012 og indkaldelse til den ordinære generalforsamling
den 19. marts 2013 kl. 19.00 i Hillerødgade Svømmehal. Husk fuldmagt, hvis det ikke er muligt at
deltage.
Døren i porten
Der er fortsat en del problemer med dørpumpen i porten. Vi er i dialog med leverandøren,
Mejlshede, og vi forsøger at finde en løsning på problemerne, så vi igen kan benyttes os af det
elektroniske system.
Arbejdsweekend.
Vi afholder arbejdsweekend d 7/4 2013 kl. 10.00 i gården. Det vil ikke være muligt at få andre
opgaver, der kan laves en anden dag. Hvis nogen af fysiske årsager ikke føler sig i stand til at deltage
i arbejdsweekenden, vil der blive sat pris på friske forsyninger af drikkevarer og madlavning, samt
evt. hjælp til børnepasning. Hvis gårdarbejdet kommer til at strække sig et godt stykke op ad dagen,
vil der blive sørget for noget at spise.
Hunde i gården
Der er fundet hundeekskrementer i gården. Det er utilfredsstillende for alle og der appelleres til, at
ejerne rydder op efter deres dyr. Bestyrelsen minder samtidig om, at det ikke er tilladt at have husdyr
i gården.
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Badeværelser
Det er tid til 5 års-gennemgang af badeværelserne. Bestyrelsen har lavet en aftale med Peter Jahn,
som kommer og hjælper med at lave 5 års-gennemgangen. Der vil komme nærmere information om,
hvordan dette vil involvere beboerne.
Byudviklingsprojekt
Repræsentanter fra Aabo deltager i det videre arbejde med områdebyfornyelse. Bestyrelsen vil gøre
opmærksom på en interessant artikel i Frederiksberg Bladet fra uge 9, som netop omhandler
byfornyelse i vores område.
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 2/4 2013.
Referent Kristiane

