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Referat af bestyrelsesmødet i AAB afd. 16 den 1. juli 2015
Tilstede: Jette, Lena, Frank, Preben og Birgitte ref. Afbud: Britt og Andrea
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Godkendelse af referat fra sidste møde
Revision af regnskab
Klager
Altanprojekt
Vasketur
Opslag i Storgård
Loppemarked – oprydning
Meddelelser fra AAB
Andet
Evt.

Referat:
Ad. 1. Godkendelse af referat fra sidste møde
Opfølgning på medlemsmødet: På medlemsmødet var der klager over dørtelefonerne. Bestyrelsen
opfordrede de beboere, der har oplevet problemer til at henvende sig på kontoret. Der har ikke været
nogen henvendelser.
Ad. 2. Revision af regnskab
Regnskabet blev revideret uden bemærkninger.
Ad. 3 Klager
Der er ikke kommet nye klager.
Ad. 4 Altanprojekt
Bestyrelsen har kontaktet en rådgiver, der vil udarbejde et projekt, som vil blive præsenteret ved et
beboermøde.
Ad. 5 Vasketur
Der er problemer med at logge sig på systemet hjemme fra – vi undersøger det.
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Ad. 6 Opslag i Storgård
Opslaget vedr. reglerne om ikke at opholde sig i porten, er blevet revet ned. Bestyrelsen drøfter hvad vi
kan gøre. Det er ikke tilladt at opholde sig i porten, da det er til gene for de omkringliggende lejligheder.
Ad. 7 Loppemarked
Loppemarkedet var en succes, men der var en beboer der ikke efterfølgende fjernede sine ting. Det er
selvfølgelig ikke acceptabelt.
Ad. 8 Meddelelser fra AAB
Ingen meddelelser
Ad. 9 EVT.
Legepladsudvalget har afholdt møde, hvorefter udvalget har indstillet til bestyrelsen, at der bliver
etableret en lejeplads som ridderborg som illustreret på medlemsmødet.
Bestyrelsen har accepteret legepladudvalgets beslutning.

