Referat af Bestyrelsesmødet AAB afd. 16 den 5. marts 2009-03-06
Tilstede: Frank, Preben, Jette, Pia, Hanne, Lena, Birgitte (ref).
Dagsorden:
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•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Referat fra sidste møde
Regnskab
Sager
- Problemer
- Hunde
- Vandpibe
- Bestyrelse
Post
Varmt vand
Projekter
DV mødereferat
Gamle cykler
Postkasser
Vaskeri
Modernisering

Referat:
Ad. Referat fra sidst godkendt
Ad. Regnskab
Regnskabet revideret uden kommentarer.
Ad. Sager
Hunde, vandpibe ikke drøftet.
Ad. Post
Der er problemer med postomdelingen, der er blevet klaget til Post Danmark, men de siger det kan
ikke gøre noget ved det.
Ad. Varmt vand.
Der har været en sag i Jylland i forbindelse med legionellabakterie i vandet. Vi skal være
opmærksomme på temperaturen på vandet. Hvis temperaturen på vandet ikke er tilstrækkelig høj,
må man kontakte kontoret, for at få det ordnet.
Ad. Projekter
DV mødereferat: Foreningen har modtaget en meget arrogant tilbagemelding fra AAB vedrørende
DV planen. Frank formulerer en tilbagemelding til AAB.
Ad. Indsamling af gamle cykler
Jette vil ringe til Hittegodskontoret og bestiller en afhentning af cykler. Preben hyrer nogle personer
til at komme og rydde op.

Ad. Postkasser
Postkasserne vil blive opsat i opgangene i april måned.
Ad. Vaskeri
Preben arbejder på genetablering af vaskeriet i store gård. Alle er enige i, at vi bestiller et nyt
betalingsanlæg og 2 nye tørretumblere til vaskeriet i store gård, samt ny tørretumbler i lille gård.
I forbindelse med branden i vaskeriet var der en beboer, hvis tøj brændte. Beboeren er ikke forsikret
og derfor har bestyrelsen besluttet at dække hendes tab.
Ad. Modernisering
Bestyrelsen har besluttet at Tommy Eriksen overtager ansvaret for de moderniseringsprojekter i
køkkener og badeværelser.
Ad. Vand i kælderen ved Frederikssundsvej 128 C.
Bestyrelsen har besluttet at der skal ske en udbedring pris omkring 36.000 kr.
Kælderen ved 128 D bliver malet efter vandskade.
Ad. El-ledninger
Der er fundet nogle meget tærede el-ledninger i en 2. sals lejlighed. Det er besluttet at ledningerne
udskiftes i flyttelejlighederne på 2. sal.
Ad. Leje af selskabslokale.
Det manglende lys er blevet repareret. Vi indkøber en mikrobølgeovn. Der er blevet klaget over CD
spilleren, der ikke virker ordentligt. Preben følger op.
Der mangler 2 glaslamper og nogle el – pærer.
Der skal bestilles nye kurve til opvaskemaskinen.
Udskiftning af køleskabet til sodavand.
Ad. TDC YOU SEE
YOU SEE kontakter beboerne vedrørende den nye aftale, så vi skal afvente, at de kontakter os.
Ad. AAB Hovedforening
Foreningen har forsøgt at kontakte AAB vedrørende en flyttelejlighed. AAB har været meget svær
at komme i kontakt med og de melder ikke tilbage. Vi overvejer at klage til direktøren.
Ad. Klage
Der bliver fulgt op.

