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Referat bestyrelsesmøde 
 
 

Referent: 
Helen Bernt Rasouli  

E-mail: 
hra.aab88@aab.dk 

 
Sagsnummer: 88 

 
Dokument 

nummer: 
D2019-042299 

 
Dato 

22. marts 2019 
 

Mødedato: 
 

4. marts 2019 18.00-20.00   
 

Mødested: 
 

Fuglsangpark 

 
Til stede: 
 

AAB88_Helen Bernt Rasouli (Parlamentarisk) 
AAB88_Vibeke Henning (Parlamentarisk) 
AAB88_Annet David (Parlamentarisk) 
AAB88_Charlotte Jeppesen (Parlamentarisk) 
AAB88_Victoria Plum (Parlamentarisk)   

Afgående formand Martin     

Inspektør Jimmi Hilligsøe (kun tilstede under 
punkt 1) 
 

Afbud: 
 

   [[Tryk for at tilføje flere]] 
 

Næste møde: 
 

2. april 2019 18.30-20.00   
 

Fordelt til: [Navn: for at tilføje flere brug Enter] 
 
 
 
Dagsorden 
 

1. Introduktion bestyrelse og inspektør 
2. Adgang til AAB-net og e-mail for suppleanter 
3. Farvel og tak til afgående formand 
4. Gennemgang af post og henvendelser fra beboere 
5. Eventuelt 
 

 
 
 
Referat 
 

1. Bestyrelsen og inspektøren debatterede det fremtidige samarbejde og 
en række spørgsmål fra bestyrelsen blev gennemgået. 

2. Da bestyrelsen behandler fortrolige og følsomme persondata, og med 
udgangspunkt i den strammede lovgivning om behandling af personda-
ta, besluttede bestyrelsen at kun medlemmer af bestyrelsen, og ikke 
suppleanter, skal have adgang til de it-systemer som stilles til rådighed 
for bestyrelsen. Ifølge AABs rådgivning er det en afdelingsbestyrelse 
prærogativ at beslutte, om suppleanter skal have samme adgang som 
bestyrelsesmedlemmer. 

3. Bestyrelsen takkede Martin for det store arbejde han havde gjort som 
bestyrelsesformand og Martin fik en gave. 



 

Side 2 af 2 
 

4. Der var ikke kommet ny post til bestyrelsen eller henvendelser fra be-
boere 

5. Eventuelt: 
Pullert i stræde – bør gentænkes på kommende møde, om der kan fin-
des en bedre teknisk løsning, og om alle stræder skal have pullert 
Toilet på stort vaskeri bør renoveres – bestyrelsen tager denne videre 
til inspektøren 
Der skal følges op på hvornår varmen i afdelingen skal tæn-
des/slukkes. Bekymringerne er pris contra hvornår det er for koldt i hu-
sene – bestyrelsen får dette afklaret med inspektøren 

  


