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Referat af bestyrelsesmødet den 12. marts 2015 i AAB afd. 16 

Tilstede: Frank, Preben, Jette, Lena, Britt, Birgitte (ref.) Afbud: Andrea 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af referatet fra sidste møde 

2. Revision af regnskab fra januar 

3. Gesims finansiering 

4. Skur - traktor 

5. Vaskerier – web applikation 

6. Varmemålere/varmeregnskab/varmefordeling 

7. Møde med håndværkere 

8. Klage 

9. Meddelelser fra AAB 

10. Andet 

Referat: 

AD. 1. Godkendelse af referat 
Referat godkendt uden bemærkninger.  

 
Ad. 2. Revision af regnskab for januar måned 2015  
Regnskabet for januar blev revideret uden bemærkninger. 

 
Ad. 3. Gesims finansiering 
Vi afventer kommunens tilbagemelding. 

 
Ad. 4. Skur – traktor 
For at forhindre at der er biler, der kan spærre for at traktoren kan komme ud af skuret, skal der opstilles 
en eller anden form for afspærring. Det bliver undersøgt hvad der vil være den bedste løsning.  

 
Ad.5. Vaskerier – web applikation 
Der er kommet ny tavle op – der skal lige følges op på at det virker som det skal. 

 
Ad. 6. Møde med håndværkere 
Mødet forløb godt 

 
Ad. 7. Klage 
Indkomne klager er blevet drøftet 

 
Ad. 8. Meddelelser fra AAB 
Ingen meddelelser 
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Ad. 9. Andet 

Falck abonnement: Vi har fået et tilbud fra Falck om et abonnement på 7000 kr. hvor de vil rykke ud, hvis 
vi har vandskade, smadrede ruder o.lign.   

Loppemarked lørdag den 6. juni 2015:  
En bod koster 75 kr. og afd. 20 må også gerne være med. 

 
Medlemsmøde 12. maj. 2015.  
Første indkaldelse af indkaldelse skal udsendes den 7. april. Den endelige skal udsendes den 30. april. 
Det skal besluttes hvornår vi holder medlemsmøde i 2015. Vi foreslår det bliver den 12. maj 2015. 
Frank skriver et udkast til beretning for 2014 

 
Næste bestyrelsesmøde den tirsdag den 14. april 2015 

 


