
Referat af bestyrelsesmøde, AAB afd. 18, 17.03. 2014     17.03.2014 

Til stede var Britt Larsson, Morten Stoffer, Ina Sheikh og Helen Rossil. Afbud fra Henrik Litske. 

1. Valg af referent 

Helen Rossil blev valgt. 

 

2. Ny mødedato 

Næste bestyrelsesmøde finder sted 07.04. kl. 17 – 19. 

 

3. Gennemgang af formandens møde med Dan Levin, AAB/drift 

 

- Istandsættelse af vores trapper. Forhandlinger med malerfirmaer er ved at falde på plads. De 

går i gang snarest. Vi overvejer muligheden for at få skiftet låse ved samme lejlighed. 

- Udeareal. Der er henlagt midler til fornyelse af udearealet. Da der imidlertid er en mulighed 

for at få økonomisk støtte fra bl. a. Hofor, udskyder vi projektet foreløbigt og afventer dem. 

- Faldstammer. De trænger til en udskiftning, men det koster. Derfor kommer den til at foregå 

i etaper. Vi begynder med udskiftning af de mest trængende dette forår. Formanden arbejder 

desuden på et system til registrering af rensning og vedligeholdelse. 

- Klubværelser. Der var en positiv reaktion fra Dan Levin på bestyrelsens udspil til fornyet 

kontrakt og reglement. Vi afventer en endelig behandling fra AABs jura-afdeling. 

Istandsættelse af klubværelsernes fællesarealer sættes snart i gang. Udgiften for dette 

fordeles over en flerårig periode og lægges oven i den nuværende lejeafgift.  

- Kloakeftersyn. Kloakfirmaet bliver rykket for gennemgang, så tilstandsregistreringen kan 

gøres endeligt færdig. 

- Vicevært. Vi arbejder på en arbejdsplan med Jess Service. 

- Skraldespande. Der er bestilt skraldespande til begge gårde. Ligeså nye griller. 

 

4. Eventuelt 

- Vi er i gang med at planlægge plantning af klematis med hjælp af frivillige hænder 23.04. 

Vi glæder os og opfordrer alle til at deltage. Se opslag! 

- Vi talte om nødvendigheden af en ny og brugervenlig hjemmeside for afd. 18 og undersøger 

forskellige muligheder.  

- Næste kontortid/åben-dør-kaffe bliver 27.03. kl. 18.30 – 19.30. Næste igen bliver 10.04. 

samme tid. 

 

 

Ina Sheikh, formand  Helen Rossil, referent 

 

 

 


