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Referat fra bestyrelsesmøde den 15. januar 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.  

 

Ad 3.  
 

Generalforsamling  
Vi afholder ordinær generalforsamling den 19. marts 2013 kl. 19.00 i Hillerødgade Svømmehal.  

Sæt allerede nu kryds i kalenderen!  

 

Varmemester 
Bestyrelsen har ansat Martin Droob-Kirstein som foreningens varmemester. Martin skal bl.a. tilse 

vores centralvarmeanlæg, sørge for at røgalarmer på for- og bagtrapper virker samt reparere 

radiatoreventiler hos beboerne. Vi siger velkommen til Martin og glæder os til samarbejdet med ham. 

Martin kan kontaktes på telefon 5052 8072 eller på kirstein1983@gmail.com. Hans 

kontaktoplysninger ligger desuden på Aabos hjemmeside.  

 

Døren i porten 
Der har været en del problemer med dørpumpen i porten. Vi har bedt Mejlshede om at reparere 

fejlen, så vi igen kan benyttes os af det elektroniske system.  

 

Fastelavn  
Vi holder fastelavn i gården søndag den 17. februar kl. 14.00. Traditionen tro er der tøndeslagning, 

slikposer til børnene og fastelavnsboller til alle. Alle er velkomne, og vi glæder os til en hyggelig 

eftermiddag. Der hænger opslag i alle opgange med mere info om bl.a. tilmelding.  

 

Lyskasser 
Der er en del lyskasser i gården, der har været faldet sammen. Disse er løbende blevet repareret.  

 

Yousee 

Yousee arbejder på at gøre foreningen klar til at modtage flere kanaler. Vi har rykket Yousee flere 

gange og alle beboere skulle gerne snart modtage beskrivelse af indhold og procedure for valg af 

enten grund, mellem- eller fuld pakke. 
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Forsikringsrådgiver 
Bestyrelsen har underskrevet en kontrakt med en forsikringsrådgiver om at gennemgå foreningens  

forsikringer, så vi er sikre på at have en opdateret og rigtig portefølje. 

 

Byudviklingsprojekt  

Repræsentanter fra Aabo deltog i starten af januar i en workshop i forbindelse med 

byudviklingsprojektet for Nordre Fasanvej. Der var mange gode forslag og ideer til, hvordan vores 

del af Frederiksberg kan blive et mere attraktivt og behageligt sted. Styregruppen arbejder nu videre 

på programmet, hvorefter det skal i politisk behandling og til godkendelse i ministeriet. Der findes 

flere informationer om projektet på www.frederiksberg.dk/omraadefornyelse.  

 

Cykler i porten 
Cykelparkering i porten er forbudt. Vi beder derfor endnu engang om, at cykler ikke bliver stillet i 

porten. Der skal være fri passage i porten – så der er plads til beboere og renovationsfolk. I tilfælde 

af ulykker skal der desuden være frie flugtveje gennem porten. 

 

Genbrugsplads 
Genbrugspladsen på Nordre Fasanvej (under Bispeengbuen) er nu åben. Beboere bedes fremover 

benytte denne – og ikke gården! - til deres affald. 

 

Ad 4.  
 

Intet at tilføje.  

 

Ad 5.  
 

Næste bestyrelsesmøde er den 5/2 2013.  

 

Ref Malene 
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