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Referat af bestyrelsesmødet i AAB afd. 16 den 2. 02. 2023 

Tilstede: Frank, Mette, Lena, Preben og Birgitte referent. 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde 

2. Revision af regnskab 

3. Vandforbrug 

4. Gamle trægulve 

5. Arbejdstilsynet 

6. Falck kursus 

7. Birgittes fødselsdag 

8. YouSee aftale 

9. Rottespærre 

10. Sager 

11. Andet 

Referat: 

Ad. 1. Referatet fra mødet den 1.12.22 blev godkendt uden bemærkninger. Referatet fra mødet den 

5.01.2023 blev godkendt uden bemærkninger. 

Ad. 2. Regnskabet blev revideret uden bemærkninger  

Ad. 3. Vandforbrug. Der er nogle opgange hvor der har været et ekstraordinært højt vandforbrug. Der var 

en lejlighed der havde en vaskemaskine der ikke var installeret korrekt. Dette er udbedret nu og vi 

forventer at vandforbruget falder. Bestyrelsen gør opmærksom på at alle installationer med vand og el skal 

være lovlige. 

Ad. 4. Gamle trægulve. Trægulvene i vores lejligheder er gamle og det betyder, at der er meget lydt. Men 

det er desværre et vilkår for vores gamle ejendom. 

Ad. 5. Arbejdstilsynet. Arbejdstilsynet vil komme på besøg og vi har gennemgået diverse arbejdsredskabet 

så det lever op til reglerne. 

Ad. 6. Falck kursus. Falck udbyder et kursus til 6000 kr. Vi undersøger om Tryg udbyder et 

Førstehjælpskursus/hjertestarter kursus gratis og tager det op på næste bestyrelsesmøde. 

Ad. 7. Der holdes reception for Birgitte fra 11 – 13 fredag 17.02.2023 i selskabslokalet.  

Ad. 8. YouSee aftale. AAB har indgået aftale med TDC om fiberløsninger i afdelingerne. Der kommer flere 

informationer i løbet af foråret. Bestyrelsen afventer flere informationer. 

Ad. 9. Rottespærre. Det koster 50.000 kr. at få opsat rottespærre i både store og lille gård. Det er besluttet 

at gå i gang med arbejdet.  

Ad. 10. Sager. Indkomne sager blev behandlet. 

Ad. 11. Andet.  

http://www.aab16.dk/
mailto:aab16@aab16.dk

