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Referat af bestyrelsesmøde i AAB afd. 16 den 1.10.20 

Tilstede: Preben, Lena, Mette, Kristine og Birgitte (referat) 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af fra sidste møde  

2. Regnskab fra september 

3. Nye gardiner til selskabslokalet – Tilbud fra Jysk 

4. Ny varmtvandsbeholder – 2 tilbud 

5. Nyt fortov begge sider i Bavnevangen 

6. Bestyrelseskørekort 

7. Støj, beboerkonflikt, etc. 

8. Udlejning af selskabslokale 

9. Andet 

 

Referat: 

Ad. 1. Referat fra sidste møde blev godkendt. 

Ad. 2. Regnskab fra september blev revideret uden bemærkninger 

Ad. 3. Nye gardiner til selskabslokalet. Der er indhentet et tilbud fra Jysk. De havde foreslået persienner og 

det mener vi ikke vil være godt, da det vil lukke lokalet helt. Preben indhenter pris på stores i Jysk og Mette 

og Kristine indhenter tilbud hos Mai – gardiner. 

Ad. 4. Ny varmtvandsbeholder. Vores varmtvandsbeholder er lidt utæt og skal udskiftes. Der er indhentet 

to tilbud. Der er en prisforskel på 15.000 kr. Vi vil vælge det billigste tilbud, hvis de kan sikre, at vi får en 

midlertidig veksler, der sikre, at vi kan få lidt varmt vand i udskiftningsperioden. 

Ad. 5. Nyt fortov begge sider i Bavnevangen. Vi havde afsat 150.000 kr. til nyt fortov, men det koster 

300.000 kr. Derfor har vi søgt en tillægsbevilling i AAB Hovedkontor.  

Ad. 6. Bestyrelseskørekort. Alle i bestyrelsen skal tage bestyrelseskørekort. 

Ad. 7. Støj, beboerkonflikt. Vi sender sagen ind til AAB Hovedkontor. 

Ad. 8. Udlejning af selskabslokalerne. Der er været nogle tilfælde hvor beboere fra andre foreninger har 

lejet selskabslokalet, men ikke har overholdt reglerne og ikke behandlet inventar ordentligt. Vi har derfor 

besluttet, at vi fremover kun lejer selskabslokalet ud til beboere i AAB afdeling 20 og AAB afdeling 16.   

Ad. 8. Medlemsmødet i november er aflyst pga. Corona.  

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

