
Beslutningsreferat ordinært årsmøde 
For AAB afd. 21 onsdag 12-09-2018 kl. 19.00 

Dagsorden 

1.) Valg af dirigent. 

OB medlem Bent Haupt 

 

2.) Valg af stemmeudvalg. 

Zitapaja og Lisbeth 

 

3.) Fremlæggelse af beretning. 

Formanden supplerede den skriftlige beretning med nogle få kommentarer 

Derefter gik man over til afstemning 

          For 56 

          Imod 0 

          Undlod at stemme 0 

Beretningen godkendt 

 

4.) Regnskab for 2017 til orientering. 

Formanden gennemgik regnskabet 

Regnskabet blev taget til efterretning 

 

5.) Driftsbudget for 2019 til godkendelse. 

Formanden gennemgik forslaget til driftsbudget for 2019 

Efter et par afklarende spørgsmål gik man over til afstemning 

          For 56 

          Imod 0 

          Undlod at stemme 0 

Driftsbudget for 2019 blev vedtaget 

 

6.) Behandling af indkommende forslag 
A) Fremsat af Peter Hauerslev. 

Gennemgang af badeværelsesprojekt. 

Såfremt man ønskede regnskabet for projektet kan man henvende sig til 

bestyrelsen og få det udleveret. 
B) Fremsat af Peter Hauerslev. 

Forslag om altaner og tagterrasser. 

Forslaget vedr. altaner medførte en længere debat, efter denne gik man over til 

skriftlig afstemning 

          For 28 

          Imod 29 



          Undlod at stemme 1 

Forslaget blev forkastet 

 

Forslaget vedr. tagterrasser 

Efter en kort debat gik man over til afstemning 

          For 6 

          Imod 48 

          Undlod at stemme 4 

Forslaget blev forkastet 

 
Fremsat af Zitapaja Nicola Sundgaard. 
Renovering af cykelkælderen i store gård. 

Bestyrelsen oplyste at det er med i overvejelserne samme med led Lys samt 

maling af køkkentrapper 

Dette blev taget til efterretning og forslaget blev trukket 

 
C) Fremsat af Astrid Dalum. 

Ændring af regler vedr. gulve 

Efter en længere debat gik man over til afstemning 

          For 13 

          Imod 35 

          Undlod at stemme 10 

Forslaget blev forkastet 

 
D) Opdateret standarthusorden for AAB 

Revideret standarthusorden skal godkendes på medlemsmødet. 

Formanden oplyste at en samlet husorden for afd.21  hvor standarthusordenen 

samt de tillæg som afd. 21 har vedtaget på beboermøder tidligere vil blive samlet 

således at der er 1 samlet husorden for afd. 21, denne vil blive klar til næste 

ordinære beboermøde 

Derefter gik man over til afstemning om standarthusordenen 

          For 58 

          Imod 0 

          Undlod at stemme 0 

Forslaget blev vedtaget 

 

7.) Valg 
A) Valg af Afdelingsformand for 2 år. 

Claus Luckow-Nielsen blev genvalgt med akklamation 
B) Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år. 

Lars Chr. S. Christensen blev genvalgt med akklamation 
C) Valg af Suppleant for 2 år 

Jais Elvekjær blev valgt med akklamation 



8.) Eventuelt 

Der er ønske om en have slange i lille gård. 

          Bestyrelsen vil sørge for dette 

Der er problemer med spærring af vaskemaskiner hvor vasketiden ikke bruges. 

          Bestyrelsen vil se på dette. 

Bestyrelsen opfordrede beboer til at melde sig såfremt således at man kunne få 

nogle fællesaktivitete op at stå.  

          Bestyrelsen vil lave en skrivelse  

                                                                                                                                            København d. 04.10.2018 

Lars Chr. S. Christensen 
Referant 


