ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO
www.aabonet.dk / bestyrelsen@aabonet.dk
Hillerødgade 27 st. tv.
Telefon 38 19 51 72

Referat fra bestyrelsesmøde den 5. januar 2015
Til stede: Nina, Mette, Frank, Lotte 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.
Helle Meisler har solgt har sin lejlighed, Hillerødgade 29, 3.th. til Caroline Pedersen for kr. 625.200.
Desuden har Kristiane Wikmann solgt sin lejlighed, Hillerødgade 29, st.th. til Elise Will og Daniel
Thestrup for kr. 643.175.
Lejligheder til salg bliver annonceret på hjemmesiden, hvor man også kan finde en salgsprocedure
og snart også en flyttefolder. Ved henvendelse til bestyrelsen kan man få flyttefolderen udleveret
indtil den kommer på hjemmesiden.
Ad 3.
Generalforsamling
Der afholdes ordinær generalforsamling mandag den 16. marts 2015 kl. 19:00 i Hillerødgade
Svømmehal.
Husk at sætte kryds i kalenderen.
Fælles arbejdsdag
Vi holder arbejdsdag søndag den 22. marts, hvor foråret forhåbentlig er ved at melde sin ankomst.
Der følger nærmere om aktiviteterne, men den store port trænger gevaldigt til en kærlig maler hånd,
så hvis der er en kyndig maler i foreningen, som vil påtage sig opgaven, bedes vedkommende
henvende sig til bestyrelsen.
Husk også her at sætte et kryds i kalenderen.
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Graffiti
Graffiti på gavl og port bliver fjernet snarest og desuden vil låsen i porten blive lavet.
Dørtelefoner
Dørtelefonerne vil blive repareret snarest muligt.
Cykelskure
Mangel på plads til cykler er et stående problem, som vi bliver nødt til at gøre noget ved, da der jo til
stadighed holder cykler i porten, hvilket er forbudt. Bestyrelsen vil indhente tilbud på alternative
cykelskure, men bestyrelsen vil også gerne høre fra jer, hvis I har gode forslag og lyse ideer til,
hvordan vi kan få klaret opgaven.
Rygning
Adskillige beboere har klaget over, at der ligger cigaretskod i gården. Det er noget griseri, især fordi
gården er børnenes legeplads, så fjern venligst cigaretskod og husk i den forbindelse også at lukke
vinduerne på bagtrapperne, hvis man har holdt fest og en ryger har syntes der var for langt ned til
gården!
Fastelavn
Vi afholder fastelavn søndag den 15. februar kl. 14:00. Opslag er sat på dørene og vi håber at rigtig
mange børn og barnlige sjæle vil møde op – voksne er dog også velkomne.
Ad 4.
Intet at tilføje.
Ad 5.
Næste bestyrelsesmøde er mandag den 2. februar 2015.
Referent / Kirsten

