
ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO 
www.aabonet.dk  /  bestyrelsen@aabonet.dk 

Hillerødgade 27 st. tv. 
Telefon 38 19 51 72 

 
 
Referat fra bestyrelsesmøde den 6. januar 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.  
 
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! 
 
Bestyrelsens sammensætning 
Malene Marfelt er udtrådt af bestyrelsen pr. 1. december, da hun fraflytter Aabo.  Bestyrelsen takker 
for det engagement og den store indsats hun har ydet i bestyrelsen. Nyt medlem bliver suppleant 
Samer Fleifel. 
 
Graffiti 
Desværre har graffiti malerne været på spil igen. Der var igen malet på døre og desuden på gavlen i 
1. sals højde. Graffiti Patruljen har atter en gang fjernet ”kunstværkerne”, men bestyrelsen har 
besluttet at indhente et alternativt tilbud om fjernelse fra Frederiksberg Kommune, da problemet 
desværre nok er af tilbagevendende karakter. 
 
Stormen Bodil 
Bodil, som lagde vejen forbi den 5. december, tilføjede desværre ødelæggelser på vores i forvejen 
sårbare tag. Bestyrelsen har indhentet tilbud på udbedringen og vi er p.t. i gang med at få udbedret 
skaderne. 
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Parknet 
Vi er i december overgået til Parknet og bestyrelsen vil i den forbindelse takke Ari for den store 
indsats han har gjort for at få det realiseret. Ari har ophængt et ”sidste nyt om Aabonettet og 
Parknet” i opgangene, hvor han beskriver ”hvordan og hvorledes” man forholder sig til Parknet. 
 
Gårdarbejde lørdag den 29. marts 
I marts måned er det tid til lidt forårsrengøring i Aabomiljøet. Vi skal bl.a. have skåret ret kraftigt 
ned i forhaven, og samtidig med de almindelige vedligeholdelsesopgaver fortsætter vi med at sætte 
gården i stand. Bestyrelsen vil på generalforsamlingen komme nærmere ind på de opgaver der venter 
sammen med foråret. Alle er selvfølgelig velkomne til at begynde at tænke på hvilke opgaver man 
kunne ønske at påtage sig – vi har jo efterhånden været ”i gården” sammen en hel del gange! 
 
Fastelavn 
Vi afholder en lidt forsinket fastelavn i gården søndag den 9. marts kl. 14.00, men så håber vi til 
gengæld på et lidt tidligt forår. Vi håber rigtig mange har lyst til at komme - vel mødt til både store 
og små! 
 
 
Ad 4.  
 
Intet at tilføje. 
 
 
Ad 5. 
 
Næste bestyrelsesmøde er mandag den 3. februar 2014.  
 
Referent / Kirsten 
 


