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Referat fra bestyrelsesmøde den 3. februar 2014
Til stede: Nina, Mette, Samer, Frank 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.
Susanne Rasmussen har pr. 1. februar 2014 overdraget sin lejlighed, Nordre Fasanvej 190B st.tv. for
kr. 750.000 til Malene Kjær Jensen.
Lejligheder til salg bliver annonceret på hjemmesiden
Ad 3.
Generalforsamling
Vi afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 18. marts kl. 19.00 i Hillerødgade Svømmehal.
Husk at sætte kryds i kalenderen og husk fuldmagt, hvis det ikke er muligt at deltage.
Forslag til generalforsamlingen bedes indgivet til bestyrelsen indenfor kort tid og senest den 4. marts.
Der serveres sandwich og sodavand.
Suppleanter til bestyrelsen
I år er vi blevet nødt til at trække meget på suppleanterne, da både Malene og Kristiane har forladt
bestyrelsen. Bestyrelsen beder jer derfor, inden generalforsamlingen, om at overveje at stille op som
suppleant til bestyrelsen.
Punkterede Ruder
På generalforsamlingen vil der blive indsamlet navnelister angående punkterede ruder. Bemærk
venligst, at halvdelen af de aktuelle udgifter til udskiftning af ruder betales af andelshaver.
.
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Cykler i porten
Desværre er dette blevet et fast punkt på dagsordenen, men det bliver det desværre ikke bedre af! Når
bestyrelsen gang på gang opfordrer jer til at fjerne jeres cykler fra porten er det af brandhensyn og af
hensyn til renovationsfolkene. Overvej derfor om du har en gammel cykel du kan skille dig af med
eller om du måske har en cykel du kun bruger ved specielle lejligheder og som derfor kunne placeres
i dit kælderrum. På arbejdsdagen vil vi som altid forsøge at sortere i cyklerne.
Opslag
Der er sat opslag op på for/- og bagdøre med datoer på de kommende aktiviteter i Aabo:
Fastelavn den 9. marts
Generalforsamling den 18. marts
Arbejdsdag den 29. marts
Ad 4.
Intet at tilføje.
Ad 5.
Næste bestyrelsesmøde er mandag den 3. marts 2014.
Referent / Kirsten

