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Referat af bestyrelsesmødet i AAB afd. 16 den 6. maj 2021
Tilstede: Mette, Frank, Preben, Lena og Birgitte ref.

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Godkendelse af referat fra sidste møde
Siden sidst
Regnskab april
Medlemsmøde 17. august 2021, Behøver vi hjælp
Forretningsføreraftale
Vandskade
Udskiftning af vandrør
Støj, beboerkonflikter, etc.
Andet

Referat:
Ad. 1. Referatet fra seneste møde er blevet godkendt
Ad. 2. Siden sidst. Der er ikke sket de store ting, siden sidste møde
Ad. 3. Vi holder medlemsmøde den 17. august 2021 og har svaret AAB hovedforening at vi godt kan holde
mødet uden et medlem fra Organisationsbestyrelsen.
Ad. 5. AAB har spurgt om vi er interesseret i at indgå en Forretningsføreraftale og det er vi ikke på
nuværende tidspunkt.
Ad. 6. Der har været en vandskade som har ramt lægerne og den er ved at blive udbedret.
Ad. 7. Udskiftning af vandrør. Der er nogle opgange hvor vandtrykket er meget svagt og vi har udskiftet
rørene i en opgang og der er nogle andre opgange der også skal skiftes.
Ad. 8. Der har været en del beboerklager og bestyrelsen har sendt breve til de implicerede beboere.
Ad. 9. Andet
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Brug af gårdene: Der ligger meget løst legetøj i gården og der er indkøbt en kasse som legetøjet kan
indsamles I. Bestyrelsen opfordre forældrene til at hjælpe børnene med at indsamle legetøjet og sætte
diverse børnecykler og køretøjer og ved legeområdet.
Brug af vaskeriet: Det henstilles til brugerne af vaskeriet, at tøjet bliver afhentet når det er vasket. Det må
ikke bare blive liggende i vaskeriet i flere dage.

Næste møde er den 3. juni 2021.

