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Referat af bestyrelsesmøde 12/5 2009: 
 
Tilstede: Nina, Simone, Malene og Martin  
 
Dagsorden: 
      1.  Godkendelse af referat 

2. Økonomi & restancer 
3. Køb og salg 
4. Orientering 
5. Sager til beslutning 
6. Eventuelt     

 
 
Ad. 1:  Kommentar til Adminstration: Vedtægterne i forhold til overdragelse af den 
økonomiske administration er lidt usikker og derfor fremlægger Bestyrelsen ved en 
ekstraordinær Generalforsamling 2-3 forslag udfra hvilken Generalforsamlingen vælger 
den endelig leverandør. 
 
 
Ad. 2:  Regnskab for 2009 er – desværre - stadig ikke afsluttet. Vi har nogle posteringer 
som endnu skal afklares. Vi håber at kunne have det færdigt inden for den næste måned 
hvorefter der vil blive indkaldt til en ekstraordinær Generalforsamling for at godkende 
regnskab, budget og andelskurs. 
 
Varmeregnskabet bliver forsinket p.g.a. vi mangler afstemminger fra 
badeværelseprojektet. Formanden har rykket adskellige gange. 
 
 
Ad. 3:  Ingen salg siden sidste møde. 
 
 
Ad. 4: Postkasser til alle opgange bliver sat op torsdag den 14. maj – HUSK AT FLYTTE 
BARNEVOGNE ETC. – VIGTIGT 
 
STORSKRALD – R98 kommer og fjener storskrald i gården udenfor ”gårdmandens skur” 
2. juni 2009. Dette gælder ikke elartikler.  
 
Har du mere end en sofa eller en seng til storskrald så få det venligtst selv på 
Genbrugspladsen. 
 



Parasoller: Bestyrelsen køber fire parasoller til opsætning i gården – husk at slå dem ned 
når I forlader gården så de holder lidt længere. 
 
Ad. 5:  
 
Legeplads: Vi har modtager rapport om vores kloakinspektion som umiddelbart ser positiv 
ud men vi har dog et par uddybende spørgsmål inden vi påbegynder etablering af 
legepladsen. 
 
Ad. 6: 
 
A/B Aabo har fået nye hjemmeside – www.aabonet.dk – gå ind og check nyheder, find 
referater, årsregnskaber etc. og se opdatering på køb og salg. 
 
Vi omdeler mere information senere og der kan i starten være små problemer med at 
downloade filer fra siden. 
 
I denne sommertid henstiller vi som sædvanligt til at I alle er opmærksom på at lukke 
dørene når i forlader gården om aftenen, slå parasollerne ned og husk at hasp jeres 
vinduer. 
 
 
På bestyrelsens vegne 
Martin Cronwald 


