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Referat af bestyrelsesmøde i AAB afd. 16 den 29.03.12. 

Deltagere: Frank, Preben, Lena, Birgitte (Referent) og Jette 

Fraværende: Kasper (Suppleant) 

 

Dagsorden:  

1. Revision af regnskab:  
2. Medlemsmøde 
3. Udlejning af erhvervslejemål 
4. Havemøbler 
5. Varmeregnskab 
6. Sommerfest 

 
 
Ad) 1. Revision af regnskab 

Regnskab revideret uden bemærkninger. 

 

Ad) 2. Medlemsmøde  

Medlemsmøde den 9. maj. 2012. Opslag om medlemsmøde opsættes i opgangene inden påske. Regnskab skal 
være udsendt senest 1 uge før den 2. maj.  

Indkomne forslag, regnskab 2011 og budget for 2013, beretning skal udsendes 1 uge før dvs. 2. maj.  

Frank og Preben sørger for at materialet bliver trykt. 

Frank og Jette er på valg. 

Øl og vand indkøbes af Mogens. Lena og Birgitte laver kaffe og køber småkager. 

 

Ad) 3 Udlejning af erhvervslejemål  

Ejendomsmægleren har bedt om en nøgle til erhvervslejemålet, så det bliver lettere at fremvise lokalerne. 
Birgitte informerer om at nøgle kan fås efter aftale. 

Bestyrelsen har sagt nej til at udleje til en Vandpibe café. 
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Birgitte indhenter tilbud hos Tegnestuen Peter Foged om pris på et myndighedsprojekt max. 50.000 kr. incl. 
moms. 

Der er syn i morgen med repræsentant fra AAB Hovedforening Claus Nielsen. Preben og Jette deltager fra AAB 
afd. 16 og repræsentanterne fra banken. Bestyrelsen afventer hvordan banken vil reagere. 

Bestyrelsen har tidligere indsendt liste til AAB hovedforening med de forandringer som vi mener der bør 
gennemføres.   

 

Ad) 4. Havemøbler 

Der mangler havemøbler til store gård. Jette vil gerne anskaffe dem. Der er afsat 15.000 kr. Da vi ikke kan 
hæve kontanter i banken længere, er det aftalt at Preben overfører 15.000 kr. fra foreningens konto til Jettes 
konto, så Jette kan indkøbe havemøbler. 

 

Ad) 5. Varmeregnskab 

Det nye varmeregnskab skal udsendes til beboerne. Bestyrelsen rykker Liselotte Toft, AAB for at fremsende en 
revideret udgave af regnskabet. 

 

Ad) 6. Sommerfest 

Bestyrelsen arbejder videre med at undersøge de forskellige muligheder. 

 

Næste møde den 24. april  

   

 


