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Referat bestyrelsesmøde 03.03.20 

 
 

Referent: 
Helen Bernt Rasouli  

E-mail: 
hra.aab88@aab.dk 

 
Sagsnummer: 88 

 
Dokument nummer: 

D2020-018643 
 

Dato 
3. marts 2020 

 

Mødedato: 
 

3. marts 2020 18.30 
 

Mødested: 
 

Lille fælleshus 

 
Til stede: 
 

Annet David, Preben Bjørn, Charlotte Jeppesen, 
Morten Rosenvold Villadsen, Helen Rasouli 
(referant) 

Afbud: 
 

 

Næste møde: 
 

1. april 2020 

Fordelt til:  
 
 

Dagsorden 
 

 
1. Godkendelse dagsorden 
2. Godkendelse referat 
3. Opfølgning drift v/Thor Beck – herunder opdatering på legeplads, post-

kasser, mv.  

4. Regler fælleshuse 
5. Opfølgning økonomi v/ Preben 
6. Beboerhenvendelser  

7. Opfølgning klager 
8. Aftal dato sommerafslutning bestyrelse 
9. Eventuelt 

 

Referat 

1. Godkendelse dagsorden 

Godkendt 

 

2. Godkendelse referat 

Godkendt 

 

3. Opfølgning drift v/Thor Beck – herunder opdatering på legeplads, postkasser, 
mv.  



Side 2 af 3 
 

Bestyrelsen besluttede at gå videre med en sponsor legeplads løsning. Legepladsen 
forslås flyttet til midt på grønningen ved. nr. 140 - ned mod urtehaven. Forslag 

fremlægges på beboermøde. Morten indhenter tilbud fra firma. Bestyrelsen udar-
bejder forslag til afdelingsmødet den 26. maj. 

Grønne teams (AAB) overtager græsslåning inden årets udgang. Vi ved endnu ikke 
hvad det koster. AAB foreslår, at vi kører samdrift med anden AAB-afdeling i Fa-
rum fra 2021, for at kunne opretholde to stillinger. Godkendt af bestyrelsen. Thor 

laver forslag.  

Postkasser vil løbende blive udskiftet over de kommende tre år. Når en postkasse i 
en ”klynge” skal skiftes, bliver alle postkasserne i samme klynge skiftet. 

Charlotte og Preben laver et postkasseudvalg og taler med Fritz. 

 

4. Regler fælleshuse 

Helen har lavet udkast, som gennemgås på mødet den 1. april. AAB skal spørges 
om de skal godkendes af beboermødet.  

 

5. Opfølgning økonomi v/ Preben 

Budgettet ser fint. De penge vi har ønsket er blevet overført til 2020 til udskiftning 
til vinduer, legeplads, asfalt og renovering fælleshuse. Vi har kun brugt få procent i 

forhold til hvad vi plejer. Vi har endnu ikke igangsat så mange ting. Bestyrelsen 

ønsker det bliver igangsat. 

Det lille vaskeri har brug for nye tørretumblere. Preben følger op med Thor. 

 

6. Beboerhenvendelser og opfølgning klager 

Beboerhenvendelser blev gennemgået. Charlotte følger op med beboer der ønsker 
en have. Helen svarer på skriftlig klage. 

 

7. Aftal dato sommerafslutning bestyrelse  

Dato aftalt – 17. juni. 

 

8. Eventuelt  

Møbler indkøbes til bestyrelseslokale / lille fælleshus 
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Dagsorden næste gang: 

1. Godkendelse dagsorden 
2. Godkendelse referat 

3. Opfølgning drift v/Thor Beck 
4. Regler fælleshuse 
5. Opfølgning økonomi v/ Preben 
6. Planlægning beboermøde, herunder forslag legeplads 

7. Beboerhenvendelser og opfølgning på klager 
8. Eventuelt 

 

 

 


