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Referat fra bestyrelsesmøde den 8. august 2014 
 
Til stede: Nina, Camilla, Mette, Frank og Kirsten  
 
1. Godkendelse af referat 
2. Salgsproces 
3. Orientering 
4. Punkter til vedtagelse 
5. Eventuelt  
 
 
Ad 1.  
 
Referatet blev godkendt.  
 
 
Ad 2.  
 
Lejligheder til salg 
Helle Meisler ønsker at sælge sin lejlighed, som er en 2V.  
Allan Johansen ønsker også at sælge sin lejlighed, og det er også en 2V. 
Lejlighederne vil blive opslået på hjemmesiden 
 
Større lejligheder 
Drømmer man om en større lejlighed i Aabo, kan man henvende sig til bestyrelsen og blive skrevet 
op på en intern venteliste. 
 
 
Ad 3.  
 
Dørtelefoner 
Vi har desværre en del dørtelefoner, som ikke fungerer og hvis det også er tilfældet hos dig, så 
henvend dig til bestyrelsen – og her kan vi så lige tilføje at dette også gælder for punkterede ruder. 
 
Husregler 
Vi har haft en pragtfuld sommer og en dejlig lang eftersommer, og mange har derfor lyst til at 
opholde sig i det fri mest muligt – og derfor er vores gård rigtig velbesøgt – både om dagen og langt 
ud på aftenen. Det er dejligt at gården bruges, men det skal ske med omtanke for andre beboere, som 
måske har børn, der skal sove eller voksne, som skal tidligt i seng for at stå tidligt op. Og alle vil jo 
gerne have mulighed for at sove med et vindue på klem når varmen banker på. 
 
Så derfor: 
 
Sænk stemmerne og lad roen falde på når aftenen/natten gør det samme. 
 
Husk at informere med opslag, hvis I ønsker at holde fest. 
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Vis hensyn med boldspil – både voksne og børn. 
 
Husk desuden at rydde op, både efter jer selv og jeres børn.  
 
Vigtigt: Husk at lukke bagdørene – vi har lige haft rotter igen 
 
Sommerfest 
Der indbydes til sommerfest den 6. september. Vi håber at rigtig mange, både børn og voksne vil 
møde op når festen starter kl. 14 i gården.  
 
Arbejdsweekend 
Vi har arbejdsweekend den 26. oktober kl. 11, husk at sætte kryds i kalenderen. 
 
 
Ad 4.  
 
Intet at tilføje 
 
Næste bestyrelsesmøde er mandag den 1. september 2014  
 
Referent / Kirsten 


