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19.12.03 Referat bestyrelsesmøde 
 
 

Referent: 
Helen Bernt Rasouli  

E-mail: 
hra.aab88@aab.dk 

 
Sagsnummer: 88 

 
Dokument nummer: 

D2020-018645 
 

Dato 
3. december 2019 

 

Mødedato: 

 
3. december 2019 19.00 
 

Mødested: 
 

bestyrelseslokale 

 
Til stede: 
 

Gæst første del af mødet Thor Beck, AAB 

Preben Bjørn, Annet David, Helen Rasouli (referent) – 

Morten Rosenvold Villadsen deltog i sidste del af mødet.  
 

Afbud: 

 
Charlotte Jeppesen 

Næste møde: 

 
7. januar 2020   
 

Fordelt til:  

 
 
Dagsorden 
 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Godkendelse af referat 

3. Serviceaftale – gennemgang af aftale med Thor Beck, AAB 

4. Orientering om møde AAB og formand om proces helhedsplan 

5. Orientering om effektiviseringsworkshop 

6. Beboerhenvendelser 
 

 
Referat 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

• Godkendt 

 

2. Godkendelse af referat 

• Godkendt 

 

3.  Serviceaftale – gennemgang af aftale med Thor Beck, AAB 
•  

• Round up og andre giftige ukrudtsmidler er forbudte i AAB. Thor har et 

mindre skadelig middel mod ukrudt som skal afprøves – ellers findes anden 

metode. Thor tjekker hvilke metoder andre afdelinger anvender. 

• Det skal være muligt for beboerne at vælge mellem turkise og hvide vindu-

er indvendigt – Helen sender mail til Thor. 

• Bestyrelsen skal orienteres før større vedligeholdsarbejder sættes i bero. 

• Sæt funktionærerne cc. på kommunikation til Thor. 

• Fremvisning af boliger hvor beboere er fraflyttet. Når vi får mail fra udlej-

ningen, sender vi den til Thor, som arrangerer fremvisning.  

• Fælleslokaler – funktionærerne varetager udlejning og de skal tjekke om 

der er gjort rent og der skal laves optælling. Først herefter kan der udbeta-

les depositum. 



Side 2 af 2 
 

• Indkald Thor til 4. februar. 

• Kigge på udbud på køkkener i 2020 – Thor undersøger om det er muligt. 

• Thor tilretter serviceaftale  

 

4. Orientering om møde AAB og formand om proces helhedsplan 

• Helen orienterede om mødet, herunder at AAB har foreslået, at der aftales 

faste byggemøder, som ikke er en del af bestyrelsesmøder. 

• Beslutning: Byggemøder afholdes i forbindelse med bestyrelsesmøde fra kl. 

17.00-18.30. 

• Bestyrelsen foreslår at Fritz deltager i byggeudvalgsmøder. 

• Med udgangspunkt i det refererede, er bestyrelsen fortrøstningsfulde i for-

hold til en forbedring af processer. 

 

5. Orientering om effektiviseringsworkshop 

• Helen orienterede om workshoppen 

 

6. Beboerhenvendelser: 

Bestyrelsen behandlede beboerhenvendelse 

 

7. Eventuelt: 

Hvad er status oprydning cykelskure, postkasser og træfældning – dato? Skal afkla-

res med AAB. 

 

 


