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Referat af bestyrelsesmødet den 4. december 2014 i AAB afd. 16 

Tilstede: Frank, Preben, Jette, Lena, Andrea, Birgitte (ref.) Afbud: Britt 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af referatet fra sidste møde 

2. Revision af regnskab fra november 

3. Ekstraordinært medlemsmøde – actions 

4. Lugtgener 

5. Facaderenovering – hvor er vi? 

6. Meddelelser fra AAB 

7. Andet 

Referat: 

Ad. 1. Referat godkendt uden bemærkninger.  

Ad. 2. Regnskabet for november blev revideret uden bemærkninger. 

Ad. 3. Ekstraordinært medlemsmøde 

Forslaget om ændring af løbetiden fra 30 år til 10 år, blev enstemmigt vedtaget.  

Ad. 4. Lugtgener 

Lægerne mener, at der er lugtgener i deres praksis, og har rettet henvendelse til 

bestyrelsen for at vi skal betale for udbedringen. Bestyrelsen har ekstraordinært i 

forbindelse med istandsættelsen af lejemålet bl.a. betalt for fugning af lofter og 

lukning af evt. huller, hvorfor vi afviser at betalte yderligere udgifter.  

Ad.5. Facaderenovering – hvor er vi? 

Arbejdet er i godt gang med de reparationer Gaihede påpegede. 

Ad. 6. Meddelelser fra AAB 

Det skal besluttes hvornår vi holder medlemsmøde i 2015. Vi foreslår det bliver den 

12. maj 2015. 

Ad. 7. Andet 

a.) Der har været en forespørgsel om billardlokalet kan bruges som øvelokale. AAB 

hovedforening frarådet at rummet bruges til øvelokale. 
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b.) Bestyrelsen har tidligere vedtaget at vi skal indkøbe en traktor, der kan bruges til 

sne fejning m.v. Der skal bygges et skur til traktoren og derefter bliver den indkøbt. 

c.) Juletræslys: Der er blevet indkøbt 2 lyskæder i år, og der er en af de gamle 

lyskæde er i stykker, så vi indkøber endnu en kæde i år.   


