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Referat nr. 24/13 
 

 
Referat af bestyrelsesmøde i Andelsboligforeningen Bangsbo tirsdag den 19. marts 2013. 
 
Til stede:   Bjarne Jacobsen, Mitzie Sørensen, Jes Torp, Sven Søegaard, Tonny 

Fischer og kasserer Poul Erik Jeppesen.  
 
      
Kassereren forelagde regnskabet, se vedlagte bilag. 
 
De første 4 mdr. varmeregninger lyder på 101.000,- kr. MERE end sidste år. 
Vi ”skylder”, som det ser ud nu, 12.000,- kr. på varmeregningen. 
 
Der er en restance, boet efter Bodil Breil – advokaten er blevet rykket. 
 
Der er ingen handler denne måned. 
  
Indkaldelsen til generalforsamlingen blev gennemgået. 
 
Indkaldelsen blev godkendt, nydeligt arbejde som kassereren har udført som altid. 
 
Sven har indkøbt en boremaskine som det var blevet bevilget på sidste bestyrelsesmøde. 
 
Der afholdes afskedsreception for den afgående formand lørdag den 25. maj kl. 13.00. 
 
Når der kommer en ny formand, vil det være en rigtig ide med en iPhone, så den nye 
formand kan koble op hvor som helst, og ikke kun på kontoret. I disse moderne tider 
arbejdes der jo mange steder fra og på alle tidspunkter af døgnet. Dette blev godkendt af 
bestyrelsen. 
 
Emhætterne i selskabslokalerne er så ulækre, de skal enten gøres rene eller de skal 
udskiftes. Jes og Yvonne vil gerne gøre selskabslokalerne rene, altså give dem en 
ordentlig rengøring, der er virkelig beskidt og støvet dernede. 
 
Jes synes at vi skal hæve lejen af selskabslokalet fra 600,- kr. til 700,- pr. gang i 
weekenden. De ekstra penge kan så dække de evt. glas som går i stykker, så folk ikke 
skal stå med 20,- kr. og bestyrelsen ved ikke hvor de skal gøre af pengene, da de ikke har 
en pengekasse. Det er for dyrt og besværligt at sætte 20,- kr. ind engang imellem. Dette 
blev godkendt af bestyrelsen.  
 
En ide til festlokalet kunne også være at vi fik trådløst netværk i selskabslokalet. 
Det kunne bruges til download af musik til fester og evt. ”netcafe” spille dage/aftener. 
 
En whiteboard tavle i selskabslokalet vil også være en god ide, så folk kan skrive en 
besked når de har haft lånt lokalet, hvis der har været mangler eller gode ideer. 
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Referat nr. 25/13 
 
Bestyrelsen tilbageholder en regning fra firmaet eGain, da vi endnu ikke har fået alt hvad 
vi skal have, det virker ikke endnu, 4 måneder efter at det blev lovet afleveret. 
 
 
Næste møde er torsdag den 18. april kl. 18.00 på kontoret. 
 
 
MS/ 15.04.2013 
 
 


