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Referat fra bestyrelsesmøde den 6. november 2012
Til stede: Nina, Frank og Malene
1. Godkendelse af referat
2. Økonomi + køb og salg
3. Orientering
4. Punkter til vedtagelse
5. Eventuelt
Ad 1.
Jf. Ad 2.
Referatet blev herefter godkendt.
Ad 2.
Der var fejl i sidste referat vedrørende salg af lejlighed. Det er Hillerødgade 25 A, 2. tv, der er solgt
for 675.000 kr. pr. 1/1 2013. Hillerødgade 27, 2. tv er ikke til salg.
Lejligheder til salg bliver annonceret på hjemmesiden.
Ad 3.
Generalforsamling
Vi afholder ordinær generalforsamling den 19. marts 2013 kl. 19.00 i Hillerødgade Svømmehal.
Sæt allerede nu kryds i kalenderen!
Yousee
Vi har rykket Yousee for information om, hvordan man til- og fravælger kanaler efter den nye aftale.
Alle beboere vil modtage et brev fra Yousee, der beskriver indholdet og proceduren for valg af enten
grund, mellem- eller fuld pakke. Brevet skulle komme ultimo november.
Nøgler til kældre
Der er kommet lås på alle kælderdøre. Man skal bruge sin hoveddørsnøgle for at komme ind i
kælderen. Desuden er der blevet lavet låse og nøgler til kælderrum med trappe op til lejligheden.
Nøgler til separate kælderrum bliver fordelt i løbet af ugen.
Stillads i gården
Vi har fået repareret taget ved opgang 27 efter nedfaldne tagsten. Stilladset vil blive stående lidt tid
endnu, da vi også skal have repareret sætningsfuger i den del af bygningen.
Arbejdsdag
Bestyrelsen siger tak for indsatsen ved arbejdsdagen i oktober. Det var dejligt at se så mange beboere
til en aktiv og hyggelig dag.
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Byudviklingsprojekt
Frederiksberg Kommune har iværksat et byudviklingsprojekt i den nordlige del af kommunen.
Projektet skal løbe over fem år, og det har 40 mio. kr. i ryggen fra stat og kommune. Hensigten er at
gøre Nordre Fasanvej-kvarteret til et trygt og attraktivt byområde med et sprudlende erhvervsliv for
små og store virksomheder. Repræsentanter fra Aabos bestyrelse vil deltage i projektet. Hvis der er
beboere, der ønsker at deltage, er I velkomne til at kontakte bestyrelsen. Man kan læse mere om
projektet på www.frederiksberg.dk/omraadefornyelse.
Ressourcetjek-projekt
Aabo er blevet udvalgt til at deltage i et ressourcetjek-projekt. Formålet er at gøre foreningen mere
miljøvenlig. Vi orienterer nærmere om projektforløbet, når vi har fået informationer fra kommunen.
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.
Genbrugsplads
Genbrugspladsen på Nordre Fasanvej (under Bispeengbuen) er nu åben. Beboere bedes fremover
benytte denne – og ikke gården! - til deres affald.
Ad 4.
Intet at tilføje.
Ad 5.
Næste bestyrelsesmøde er den 4/12 2012.
Ref Malene

