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Referat: 

Ad. 1. Valg af dirigent 

 

Preben Rasmussen blev valgt som dirigent. 

Deltagere: 20 lejligheder er repræsenteres, dvs. 40 stemmer 

 

 

Ad. 2. Beretningen  

 

Generne i forbindelse med hashsalg og kriminalitet i området blev drøftet. Det 

blev foreslået at vi kunne prøve at samarbejde med AAB afd. 20 om at 

opsætte bomme ved parken. 

Det blev foreslået at vi skal kontakte udlejer til computerspillestedet, for at 

fortælle at vi er generet af støj. Umiddelbart tror bestyrelsen ikke det vil gøre 

den store forskel. 

Der blev stillet spørgsmål om aftale med YouSee vedr. TV kanalerne. Der er 

ikke blevet stillet forslag fra beboerne, derfor er det ikke blevet undersøgt 

mere.   

Der blev stillet spørgsmål til facaderenovering og om huller fra murerbiller, skal 

lukkes. Bestyrelsen undersøger det nærmere.  

Beretningen blev gennemgået af Frank Petersen og enstemmigt vedtaget. 

 

 

Ad. 3. Regnskab 2013 

 

Regnskab for 2013 blev taget til efterretning. 
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Ad. 4. Budget 2015 

 

Budget 2015 blev gennemgået. Der var fejl i det fremsendte budget – under 

konto 123 tab ved fraflytninger 348 mio. kr., så højt er det ikke. 

Drifts - og vedligeholdelsesplanen (DV 2015) for 2015 blev fremlagt. 

  

Spørgsmål: Vedr. udskiftning af el-installationer – hvornår bliver det gjort i 

stuelejlighederne. El-installation bliver udskiftet på baggrund af en konkret 

vurdering fra vores elektriker.   

Budgettet blev sat til afstemning: Det blev enstemmigt vedtaget. 

 

 

Ad. 5. Indkomne forslag 

 

Der var ikke indkommet forslag.  

 

 

Ad. 6. Valg til bestyrelsen 

 

Frank Petersen blev genvalgt som afdelingsformand. 

Jette Grønbæk blev genvalgt som bestyrelsesmedlem. 

Britt Grønbæk var ikke på valg som suppleant – Britts valgperiode udløber først 

2015. 

Andrea W. Rose blev valgt som suppleant for 2 år. 

 

 

Ad. 7. Eventuelt 

 

Der blev stillet spørgsmål vedr. indkøb om en rulle til store gård. Der var tvivl 

om hvor udbredt ønsket om en rulle var. Derfor bliver hængt en seddel op i 

vaskekælderen, for at høre hvor mange beboere, der er interesseret i at få 

rulle opsat i vaskeriet i Storegård. 

 

 

Referent: Birgitte Høgh 

 


