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Referat fra bestyrelsesmøde den 10. november 2015
Til stede: Nina, Mette, Nasser, Maja 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, som tidligere nævnt, p.t. ingen ekstern venteliste, men påtænker du at sælge din lejlighed,
så kontakt evt. bestyrelsen, da vi får mange henvendelser fra interesserede købere. Måske kan
mæglerhonoraret spares på den konto eller ved at lejligheden sælges internt til sammenlægning.

Ad 3.
Dørtelefoner
Opsætningen af de nye dørtelefoner påbegyndes den 30. november i Hillerødgade 25A. Der
færdiggøres en opgang pr. dag, så tirsdag den 8. december skulle alle gerne have fået nye,
velfungerende dørtelefoner.
Brev om procedure og aflevering af nøgler vil blive lagt i alle postkasser.

Arbejdsdag
Bestyrelsen takker for det flotte fremmøde på en efterårssøndag, hvor vejret endnu en gang viste sig
fra den pæne og milde side. Aabo har fået mange nye beboere og det er slet ikke dumt at mødes
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første gang ved fejning af trapper, sortering af cykler eller plantning af en stor mængde tulipanløg,
som vi alle forhåbentlig vil kunne nyde synet af når foråret og solen får magt.
Tak til alle som mødte op og tak til alle dem, som ikke mødte op, men som har påtaget sig en
arbejdsopgave i stedet for.
Vedligeholdelsesplan
Besigtigelsen af lejligheder, som var fastsat til den 5. november, i forbindelse med
vedligeholdelsesplanen, er blevet udsat pga. sygdom. Et nyt møde vil blive arrangeret inden nytår.

Ad 4.
Intet at tilføje.
Ad 5.
Næste bestyrelsesmøde er tirsdag den 8.december 2015.
Referent / Kirsten

