ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO
www.aabonet.dk / bestyrelsen@aabonet.dk
Hillerødgade 27 st. tv.
Telefon 38 19 51 72

Referat fra bestyrelsesmøde den 7. september 2015
Til stede: Nina, Mette, Nasser og Kirsten
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, hvor man også kan finde en salgsprocedure
og snart også en flyttefolder. Ved henvendelse til bestyrelsen kan man få flyttefolderen udleveret
indtil den kommer på hjemmesiden.
Aabo har p.t. ingen ekstern venteliste, men påtænker du at sælge din lejlighed, er du velkommen til
at kontakte bestyrelsen, da vi løbende har henvendelser fra interesserede købere.
Ad 3.
Dørtelefoner
Bestyrelsen har modtaget 3 tilbud som vi vil gennemgå for at finde frem til den mest optimale
løsning, som selvfølgelig også er afhængig af vores økonomiske råderum.
Vedligeholdelsesplan
Bestyrelsen har besluttet at acceptere tilbuddet på den tilstands- og vedligeholdelsesplan som vi har
modtaget fra Peter Jahn & Partnere. Bestyrelsen vil snarest muligt lave en gennemgang af huset
sammen med Peter Jahn & Partnere, hvorefter eventuelle ønsker fra bestyrelsen vil blive tilføjet
vedligeholdelsesplanen.
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Port
Den store port driller igen – både når man vil ind og ud – og det er selvfølgelig uholdbart at den ofte
slet ikke kan lukkes. Vi har en serviceaftale på porten, men bestyrelsen vil sørge for, at den bliver
efterset snarest. Desuden vil der blive opsat et skilt med en betjeningsvejledning, så porten bliver
betjent på den bedste og mest korrekte måde, og forhåbentlig ikke skal repareres så ofte fremover.
Arbejdsdag
Efteråret har vist sig fra sin bedste side med en masse dejlige solskinstimer og det håber vi også er
tilfældet når vi mødes til vores fælles arbejdsdag:
Søndag den 25. oktober kl. 11:00.
Følgende ting er bl.a. på Programmet:
Havemøblerne skal sættes ned i kælderen
Forhaven skal skæres ned og soigneres
Tulipanløg skal plantes i krukkerne
Trapper og gangarealer skal fejes
o.a. som måtte trænge til en kærlig hånd
Porten:
Bestyrelsen modtager gerne gode råd om hvordan vi får gjort vores port pænere at se på. Er der en
eller flere som har mod og lyst til at kaste sig ud i at give den en flot overhaling og en god gang
maling?
Vel mødt den 25. oktober kl. 11:00
Ad 4.
Intet at tilføje.
Ad 5.
Næste bestyrelsesmøde er mandag den 2. november 2015.
Referent / Kirsten

