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Bestyrelsesmøde AAB 33 – 06.03.18 kl. 17.00 
Deltagere: Hanne, Mette, Per, Slavko, Eva, Christina, Annette  
Afbud:  
D=Diskussion O=Orientering B=Beslutning 
 
Emne Type Tid Beslutninger / referat 
17.00-18.00 Del 1 - Bestyrelsesmøde  
18.00-18.30 Orientering fra 
ejendomskontoret 
18.30-19.00 Spisning 
19.00-20.30 Del 2 - Besøg af AAB 
afdelingsrådgiver 

   

Del 1 
1. Velkomst og valg af tidsstyrer    
2. Godkendelse af dagsorden B 5 Godkendt  
3. Godkendelse af referat fra sidste 
bestyrelsesmøde 

B 5 Godkendt  

4. Status 
a) Opdatering af husorden  
b) Referat af ekstraordinært beboermøde 6. 
december 
c) Hjertestarter 
 

B 25 a) Mette tjekker status med 
Annette  

b) Hanne gør det hurtigst 
muligt  

c) Eva undersøger  

5. Datoer 
a) Årsmøde for parlamentariske afdelinger 
12.april (husk tilmelding)  
b) Dato for netværksmøde + evt tema 
c) Dato for opfølgning på Docunote-kursus 
d) Dato for besøg hos Puls på Smedetoften 
e) Dato for møde med Gaihede om 
helhedsplan 

B 15 a) Årsmøde for 
parlamentariske afdelinger 
12. april  
Deltagere: Mette, Annette 
Per og Slavko  
– Slavko sørger for at 
tilmelde Per 

b) Netværksmøde  
Tema: Det gode naboskab  
Erfaringsudveksling – 
inspiration udefra 
Vi kan mandag 7. maj eller 
14. maj 

c) 9. April DocuNote 16-18 
d) Indvielse i PULS 20. marts 
e) Møde med Gaihede om 

helhedsplan - mandag d. 
19. marts  

 
Mette sender bekræftelse på 
møder på mail.  

6. Eventuelt  O 5 - Støjisolering af vinduer kan 
undersøges ift. 
helhedsplan.  

- Udlejning af fælleslokalet – 
Fremover skal udlejning 
kun anføres i 
fælleskalenderen.  

- Fællesmail – Mette tjekker 
med Henrik at alle får 
videresendt dem.  
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7. Næste møde  
Dato: Tirsdag d. 3. april 17-20.30 
Forslag til punkter til dagsorden: 

 

D 5 3. april kl.17-19  
- Serviceaftale - Alle læser 

serviceaftale igennem – 
skal revideres til maj.  

- Beslutning omkring opslag 
om arrangementer i 
opgangene.  

- Orienteringsbrev til beboere 

8. Status fra ejendomskontoret O 30 - Reklamer i opgangen – 
hvor går grænsen? 

- Hegnet er ved at blive opsat 
og det bestilles til resten af 
strækningen – overvejelser 
om at opsætte skur ved 
Hovmestervej og 
Bomsluttervej – bestyrelsen 
skal arbejde videre med 
tanken 

- Der er kommet lys i det ene 
skur, og der bliver sat  

- Puls:  
Bent vil gerne på besøg hos 
bestyrelsen er ansat til at 
samarbejde om at oprette 
en fædregruppe.  

- Vær opmærksom – skal vi 
køre en minikampagne om 
det gode naboskab.  

- Kan vi få klistermærke med 
”træk” på til dørene?  
  

 
Del 2 
Besøg fra AAB afdelingsrådgiver Frederik  

 90 Bestyrelsen skal varetage det 
politiske for afdelingen.  
Vores opgave er at lave oplæg til 
det årlige budget  
 
Årshjul (vi har modtaget den på 
mail og bliver lagt i DocuNote)  
DV-plan  
Regnskab godkendes 18/5 
fremsendes 
Bygningsgennemgang i uge 29 
 
- Afdelingsmøde (12.09.18)  
Forslag fra beboere kan sendes til 
afdelingsrådgiverne, der kan 
vurdere forslaget og dets 
eventuelle mangler.  
Beboerorientering kan forberede 
beboere på deres forslag.  
De økonomiske konsekvenser skal 
være kendt.  
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Tjek om de sociale aktiviteter kan 
sættes op på DV-plan  
 
 

 


