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Referat fra bestyrelsesmøde den 13. august 2013 

 

Til stede: Nina, Frank, Mette & Malene 

 

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.  

 

Beboere, der er interesserede i lejligheder til salg, bedes kontakte bestyrelsen for opskrivning på 

intern venteliste.  

 

 

Ad 3.  
 

Ny kontortid       NB! 

Bestyrelsen ændrer kontorets åbningstid til den første mandag i måneden mellem 19 og 20. 

Derudover er beboere selvfølgelig velkommen til at sende en mail på bestyrelsen@aabonet.dk 

 

Indbrud  

Der har natten til den 15. august været indbrud hos fodterapeuten. Tyvene kom ind fra gården 

gennem et åbent vindue. 

 

Rotter i gården 

Der er blevet observeret rotter i gården. Dette er anmeldt til kommunen for bekæmpelse. 

 

5-års-gennemgang af badeværelser 

Vi er stadig i dialog med Peter Jahn og Partnere A/S for at få afklaret hvilke fejl og mangler, der skal 

udbedres for at badeværelserne lever op til de gældende krav. Interesserede beboere kan få tilsendt 

rapporten om badeværelserne ved henvendelse til bestyrelsen. 

 

Sommerfest 

Der bliver afholdt sommerfest i Aabo den 31. august i gården. Husk at tilmelde jer og vær med til en 

dejlig dag.  
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Nyt bestyrelsesmedlem  

Efter at Kristiane har trukket sig fra bestyrelsen, er Kirsten, som var suppleant, trådt ind i stedet for.  

 

Arbejdsdag  

Vi afholder arbejdsdag søndag den 27. oktober kl. 11.00 - så sæt allerede nu et kryds i kalenderen.  

 

Graffiti 

Der er desværre blevet malet en del graffiti på vores hus henover sommeren. Det har vi bestilt 

Graffiti Patruljen til at komme og fjerne. 

 

 

Ad 4.  
 

Intet at tilføje.  

 

 

Ad 5.  
 

Der har været flere klager fra beboere over larm fra baghuset henover sommeren. Vi samler klagerne 

sammen og retter henvendelse til husets ejer og de implicerede lejere.   

 

Bestyrelsen arbejder på et velkomstbrev til nye beboere med information om huset og foreningen. 

Hvis man ønsker at bidrage til indholdet i brevet, så skriv endelig til bestyrelsen. 

 

Næste bestyrelsesmøde er mandag den 2/9 2013.  

 

 

Referent Mette 


