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Referat af bestyrelsesmøde i AAB afd. 16 den 2.06.2016
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Godkendelse af referat fra sidste møde
Revision af regnskab april/maj
Medlemsmøde, hvad kan vi lære
YouSee (Nyt abonnement)
Klager
Andet

Referat:
Ad. 1. Godkendelse af referat
Referatet blev godkendt uden bemærkninger
Ad. 2. Revision af regnskab april/maj
Regnskabet revideret uden bemærkninger
Ad. 3. Medlemsmøde, hvad kan vi lære?
Opfølgning på medlemsmødet:
Aftale med YouSee: Preben laver en aftale med kontaktpersonen fra Yousee på vores førstkommende
bestyrelsesmøde den 1. september 2016.
Budget: Preben har holdt møde med AAB hovedforening og drøfte uklarhederne i budgettet, som var
fremkommet på medlemsmødet. Bestyrelsen har besluttet, at vi ikke vil anerkende budgettet, som blev
fremlagt på medlemsmødet, da vi har konstateret nogle fejl.
F.eks. udgifter til etablering af EDB skærme i vaskeriet – en engangsudgift – også fremskrevet i budgettet
for 2017. Endvidere er der henlagt yderligere 350.000 kr. til nye vinduer, et beløb som ikke er blevet
drøftet med bestyrelsen. I forvejen bliver der i DV planen konto 12010 henlagt årligt 1.823.000 kr.
På vegne af bestyrelsen skriver Frank en indsigelse, hvor vi kræver en revideret budget, som retter op på
de fejl og unøjagtigheder, der er blevet konstateret i budgettet.
Vi følger op på næste bestyrelsesmøde i september.
Ad. 4. YouSee se. Under punkt 3.
Ad. 5. Klager
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Der er kommet en klage over støj i gården sent om aftenen/natten. Bestyrelsen henstiller til, at der skal
være ro i gården efter 22.00 ifølge husordenen. Der bliver hængt opslag op i opgangene.
Ad. 6. Andet
Ingen punkter

