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Referat af AAB afd. 16 den 6. juni 2019 
 

 

Tilstede: Mette, Lena, Kristine, Preben og Birgitte referent 

Afbud: Frank og Jette 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde 

2. Revision af regnskab 

3. Birgittes opsigelse 

4. Klager 

5. Medlemsmøde – hvordan gik det 

6. AAB Egenkontrol 

a. MUS-samtaler i Doko Note 

b. Bestyrelse på AAB Mail 

c. Rekvisitioner til alle leverandører 

7. Altanprojekt 

 

Referat: 

1. Referatet godkendt uden bemærkninger 

 

2. Regnskabet revideret uden bemærkninger 

 

3. Birgitte har fået et nyt job. Da vi er meget glade for Birgitte har vi bevilget Birgitte 3 mdr. orlov fra 

den 1. juli, til at afprøve om nyt nye job er noget for hende. Birgitte skal give bestyrelsen besked 

senest den 31.08.2019 om hun ønsker at komme tilbage til sin stilling. Hvis Birgitte beslutter at 

forlade vores afdeling, har hun indvilget i at bruge 2 uger på at oplære, den nye medarbejder.  

Tuma har indvilliget i at gå lidt op i tid i den kommende periode. 

 

4. Den verserende klage er blevet behandlet og sagen er lukke, da den ene part ikke ville deltage i 

mæglingsmøde. 

   

5. Evaluering af medlemsmødet - det gik godt. 
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6. Der har været besøg af AAB vedr. ”egenkontrol”. De havde bemærkninger til at referatet fra MUS – 

samtalerne skal lægges i Doko Note. Bestyrelsesmedlemmerne skal bruge deres AAB mail og vi skal 

udskrive revisioner til alle håndværkere fremover. 

 

7. Altanprojektet er sat i bero, til Københavns Kommune har besvaret vores indsigelse vedr. typen af 

altandøre. 

 

8. Evt. Der indkøbes en blomsterkasse i lighed med den der står i gårdene. Kassen skal bruges til 

krydderurter. Der skal indkøbes en ekstra pose spagnum. Mette og Kristine vil genre passe 

kasserne.  
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