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ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO 

www.aabonet.dk / formanden@aabonet.dk 
Hillerødgade 27, st. tv. 

2200 København N 

Telefon: 38 19 51 72 

 
 
Referat af bestyrelsesmøde den 7/6  2011  
Tilstede: Nina, Mette, Frank og Malene 
 
Dagsorden:  
 
1. Godkendelse af referat  
2. Økonomi  
3. Køb og salg  
4. Orientering  
5. Sager til beslutning  
6. Eventuelt  
 
Ad. 1:  
 
Referatet blev godkendt. 
 
Ad. 2: 
 
 Intet at tilføje.  
 
Ad. 3: 
 
Intet køb og salg i denne måned. Tjek hjemmesiden for lejligheder til salg.  
 
Ad. 4:  
 
Storskrald 
En stor tak til de beboere, der gav en hånd med at fjerne storskrald fra gården. Vi er mange, der sætter pris 
på, at området omkring skralderummet er fri for affald.   
 
Skt. Hans 
Vi holder Skt. Hans-aften i gården torsdag den 23. juni fra kl. 17.30. Medbring selv mad og drikkevarer. Vi 
søger for slikposer og sodavand til børnene.  
 
Duesikring 
Der er flere beboere, der har gener fra duer i udluftningskanalerne. Kanalerne vil blive ryddet, og der vil 
blive sat gitter op ud for kanalerne. Arbejdet skal udføres i samme omgang, som vi skal have repareret 
skader efter nedfaldne tagsten på taget. 
 
Stole og parasoller 
Vi har indkøbt nye stole og parasoller til gården. Parasollerne skal pakkes sammen efter brug og stilles i 
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tørvejr i legeskuret.   
  
Gynge på legeplads 
Der er en gynge på legepladsen, der er gået i stykker. Lars Laj er kontaktet og vil reparere gyngen snarest.    
 
Vinduer og døre 
I denne varme tid henstiller vi til, at du husker at sætte vinduerne på hasp og lukke bagdøre i gården.   
 
Gårdmand 
Der har været klager over gårdmandens arbejde, og bestyrelsen følger op på dette.  
 
Aabo-kalender 
Der er blevet lavet en årskalender for Aabo. Her kan du holde dig orienteret om kontortid, 
arbejdsweekender, container, mv. Kalenderen bliver hængt op i opgangene og lagt på hjemmesiden, hvor 
den løbende opdateres.  
 
Skralderum  
Hold orden i skralderummet og ryd op efter dig selv. Hvis der ikke er plads i den første container, så tjek 
den næste.  
 
Ad. 5: 
 
Intet at tilføje.  
 
Ad. 6:  
 
Hvis du har problemer med pærer, som ikke bliver skiftet i opgange, i kældre og på lofter, skal du kontakte 
bestyrelsen på bestyrelsen@aabonet.dk. Vi orienterer herefter gårdmanden.  
 
På Aabos hjemmeside www.aabonet.dk kan du holde dig orienteret om, hvad som sker i Aabo, og du kan 
hente referater fra x bestyrelsesmøder og generalforsamlinger.  
 
Grubbe Advokater administrerer vores økonomi, og der vil fremover være kontortid hos Aabo i 
Hillerødgade den 1. tirsdag i hver måned fra kl. 19.00-20.00. Bestyrelsen kan løbende kontaktes på mail – 
bestyrelsen@aabonet.dk   
 
Næste bestyrelsesmøde afholdes den 5. juli 2011 kl. 19.00. Kontoret er sommerlukket i august.  
 
På bestyrelsens vegne  
Malene Marfelt 
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