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Referat 

 
 

Referent: 
Helen Bernt Rasouli  

E-mail: 
hra.aab88@aab.dk 

 
Sagsnummer: 88 

 
Dokument nummer: 

D2019-056232 
 

Dato 
8. maj 2019 

 

Mødedato: 
 

7. maj 2019 18.30-21.00   
 

Mødested: 
 

Nr. 122 

 
Til stede: 
 

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

[[Tryk for at tilføje flere]] 
 

Afbud: 
 

   [[Tryk for at tilføje flere]] 
 

Næste møde: 
 

4. juni 2019 18.30-21.00   
 

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

Dagsorden 
 

1. Gennemgang af post og henvendelser fra beboere 
2. Planlægning afdelingsmøde i maj 
3. Årshjul bestyrelse – aftale opgaver for 2019 – juni. 
4. Opfølgning på gennemgang med inspektør 
5. Eventuelt 
6. Haver 
7. Sprøjtning 
8. Diverse 
9.  

 
 
 
 

Referat 
 
Ryk Jimmi på postkasser 
Digital opmåling – det kommer til oktober / november 
Charlotte følger op med Furesø Kommune om storskrald. Se på om vi kan 
mindre opsamling af pap flere steder. 
 
Bestyrelsen vil gerne have en byttecentral – tages eventuelt med som forslag 
på afdelingsmøde i september. 
 



Side 2 af 2 
 

Vi tager en status på kørsel i stræderne – bestyrelsen finder løsning efterføl-
gen-de. Annet tager dette punkt. 
 
Positivt indstillet overfor at der sættes et elstik op og rampe etableres. Vi for-
ven-ter at kommune sikre at det foregår på en ordentlig måde, så skuret ikke 
bliver ustabilt. Beboer skal selv betale for strømmen. Kommunen skal gen-
etablere ved fraflfytning.  
 
Stakit – de må følge husordenen. Annet følger op. 
 
Tekstilværksted – ok Charlotte laver svar 
 
Tag op med repræsentantskab: 
 
Fordeling af de 25 % kommunelejligheder. Kan vi selv beslutte hvilke lejlighe-
der for at sikre en god fordeiling. 
 
Mulighed for at give indbo til ny beboer – gardinstænger, vaskemaskine eller 
an-det 
 
Depositum på lås til vand til haver. Fremadrettet køber nøgler til have. Charlot-
te følger op. 
 
Vi har brug for flere nøgler til bestyrelseslokalet. 2 ekstra. Spørg jimmi  
 
Regnskab er godkendt af bestyrelsen. 
 
Referat fra sidste gang godkendt. 
. 
 


