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Referat af bestyrelsesmødet i AAB afd. 16 den 11. juni 2015.
Tilstede: Lena, Jette, Preben, Frank, Birgitte ref. Afbud: Britt, Andrea

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Godkendelse af referat
Revision af regnskab
Medlemsmøde
Klager
Meddelelser fra AAB
Andet

Referat:
Ad. 1. Godkendelse af referat
Referatet blev godkendt med den tilføjelse at der også skal males omkring døren og vinduer ved
selskabslokalet.
Ad. 2. Regnskab
Regnskabet blev revideret uden bemærkninger
Ad.3. Medlemsmøde
Opfølgning på medlemsmødet:
Vedr. varmeproblemer: Bestyrelsen har været i forbindelse med vores varmekonsulent og
kældrene vil blive gennemgået i forhold til isolering.
Støj fra selskabslokalet: Lydfirmaet Noiseguard har undersøgt og testet lydanlægget og der var
ikke noget at bemærke. CD spilleren blev udskiftet. Beboeren fra den berørte lejlighed var ikke
hjemme, men støjniveauet blev testet i opgangen og der var ingen bemærkninger.
Dørtelefoner: Bestyrelsen har ikke modtaget henvendelse fra beboere og derfor er der ikke blevet
iværksat yderligere.
Beboerklub: Der blev nedsat en gruppe blandt beboerne, der ville undersøge mulighederne for at
etablere en beboerklub. Det er op til gruppen selv, at arbejde videre med forslaget.
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Sommerfest: Der blev nedsat en gruppe blandt beboerne, der gerne ville planlægge en
sommerfest. Det er op til gruppen selv at arbejde videre med forslaget.
Legepladsudvalget vil blive indkaldt snarrest vedr. Lillegård.
Altaner: Bestyrelsen kontakter et konsulentfirma der kan undersøge og evt. udarbejde et forslag
hen over sommeren.
Ad. 4. Vedr. klager
Bestyrelsen opfordrer beboerne til at udvise et fælles ansvar i forhold til overholdelse af vores
husorden. Det er ikke udelukkende bestyrelsen, der har til opgave at håndhæve reglerne. Det er
et fælles ansvar for os alle og derfor opfordre vi beboerne til at hjælpe hinanden med at
overholde og håndhæve reglerne.
Hvis der er nogle tilspidsede episoder, som ikke umiddelbart lader sig løse, er det muligt at søge
hjælp i bestyrelsen og så må vi se, hvilke muligheder der er for at handle.
De indkomne klager er blevet behandlet.
Ad. 5. Ingen meddelelser fra AAB
Ad. 6. Andet
Næste møde er onsdag den 1. juli 2015
Kontoret er lukket om søndagen i juli og august måned.
Der skal indkøbes 2 nye parasoller til store gård.

