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ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO 

www.aabonet.dk / formanden@aabonet.dk 
Hillerødgade 27, st. tv. 

2200 København N 

Telefon: 38 19 51 72 

 
 
Referat fra bestyrelsesmøde den 3/5 2012 
Tilstede: Nina, Mette, Kristiane og Malene 
 
Dagsorden: 
  
1. Godkendelse af referat 
2. Økonomi 
3. Køb og salg 
4. Orientering 
5. Sager til beslutning 
6. Eventuelt 
 
 
1. Godkendelse af referat 
 
Referatet blev godkendt. 
 
2. Økonomi 
 
Intet at bemærke.  
 
3. Køb og salg 
 
Tjek www.aabonet.dk for lejligheder til salg.  
 
4. Orientering  
 
Kælderprojekt 
Renoveringen er ved at være færdig, men kælderrummene må IKKE tages i brug endnu. Der vil blive sat skilte på 
kælderrummene, og beboerne vil få tydeligt besked om, hvornår og hvordan kælderrummene må benyttes.  
Desuden er der desværre ventetid på de dørene, som skal bruges i kælderen, men vi håber, at de kommer hurtigst 
muligt. Bestyrelsen vil i forbindelse med fordeling af kælderrum også kigge på fordelingen af loftsrum. Hvis der er 
spørgsmål til kælderprojektet, er I velkomne til at maile til Mette Sarstedt på mettefrederik@gmail.com.  

 
Port 
Bestyrelsen har sat gang i port-projektet, som blev vedtaget på generalforsamlingen. Der er stadig et par mangler 
ved porten, som skal rettes, hvilket bestyrelsen har gjort Mejlhede Låse og Nøgler opmærksom på.  

 
TV 
Bestyrelsen arbejder videre med at indhente et godt og mere fleksibelt tilbud på en tv-pakke.   
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Badeværelser 

Vi venter stadig at høre  fra kommunen om en endelig godkendelse af badeværelserne, som oplyst på 
generalforsamlingen. Desuden er Peter Jahn blevet kontaktet med henblik på en gennemgang af tæring på rørerne 
samt udvalgte badeværelser. 

 
5. Sager til beslutning  
Intet at bemærke.  
 
 6. Eventuelt  
Ligesom sidste år vil vi igen i år fejre Skt. Hans i Aabo, denne gang lørdag d. 23. Juni kl. 18, og alle er meget 
velkomne. Der bliver tændt op i grillen og vi dækker et par langborde. Medbring selv hvad du har lyst til at spise. 
Bestyrelsen sørger for slik til børnene, samt lidt sodavand og øl. Tilmelding er ikke nødvendig og vi glæder os til at se 
så mange som muligt. 

  
Kontaktoplysninger: 
Hvis beboere har problemer med pærer, som ikke bliver skiftet i opgange, i kældre og på lofter, så kontakt venligst 
bestyrelsen på bestyrelsen@aabonet.dk. Vi orienterer herefter gårdmanden. 
 
På Aabos hjemmeside www.aabonet.dk kan du holde dig orienteret om, hvad som sker i Aabo, og du kan hente 
referater fra f.eks. bestyrelsesmøder og generalforsamlinger. 
 
Grubbe Advokater administrerer vores økonomi, og der vil fremover være kontortid hos Aabo i Hillerødgade den 1. 
tirsdag i hver måned fra kl. 19.00-20.00. 
 
Bestyrelsen kan løbende kontaktes på mail – bestyrelsen@aabonet.dk 
 
Næste bestyrelsesmøde afholdes tirsdag den 5. juni 2012 kl. 19.00. 

 
På bestyrelsens vegne 

Mette Sarstedt 
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