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Referat nr. 57/14 
 

 
Referat af bestyrelsesmøde i Andelsboligforeningen Bangsbo tirsdag den 17. juni 2014. 
 
Til stede:   Nini Jeppesen, Mitzie Sørensen, Sven Søegaard, Tonny Fischer, Jes Torp og 

kasserer Poul Erik Jeppesen.       
 
Jeppe fra Gaihede var med i starten af mødet og fortalte om hvordan situationen er med hensyn til 
vinduestilskuddet fra kommunen. Støjdæmpning er bedre i et kobletvindue, mener kommunen. 
Jeppe mener ikke, at vi kan overtale kommunen til at vi får de vinduer vi ønsker os, træ/alu 
løsningen. 
Men der kommer nye lovkrav i 2015 vedr. energikrav. Det skal vi tage op med kommunen på 
fredag, det er et godt argument. 
 
Vi vil kun have træ/alu løsningen, og ikke noget andet. 
 
Kan vi tage imod tilbuddet vedr. vinduerne i gården så vi får træ/alu løsningen der, og så selv 
senere købe nye vinduer til gaden uden tilskud.....?  
 
Man kan godt trække tilbuddet tilbage, og prøve kun at søge om at få tilskud vedr. vinduerne til  
gården, da kommunen godt vil gå med til at de vinduer bliver skiftet til træ/alu vinduer. 
 
Kassereren forelagde regnskabet, se vedlagte bilag. 
 
Der er 1 restance i denne måned. 
 
Der er 2 handler pr. 1.7.14 
 
A 91 – Jyllingevej 33, 2 tv.  
Sælger: Martin Zhittauer Paaske 
Køber: Casper Kjelder Olsen 
 
A 156 – Høgholtvej 10, 1.tv. 
Sælger: Karen Louise Myhre Utzen 
Køber: Jonathan Kobylecki og Kathrine Højen 
 
Der blev kigget på portløsning til gården, vi indhenter 3 forskellige tilbud på porte med automatik. 
 
Der har været teknikker på foreningens PC, da den kørte dårligt, men det hænger formentligt 
sammen med You See forbindelsen. You See har lovet at det kommer til at køre bedre fra den 20. 
juni af.  
 
Der er en ny hjemmeside på vej. Vi havde regnet med at vi kunne koble os på ABF’s hjemmeside, 
da vi havde forstået at det kunne vi, men det viser sig, at det kan vi ikke.  
 
Danmarks statistik – vi skal oplyse om hvor mange lejligheder vi sælger i et kvartal, alt skal 
oplyses, pris, forbedringer m.m. 
 
Snedkeren er i gang med at ordne selskabslokalet med hensyn til vaske og opvaskemaskiner. 
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Referat nr. 58/14 
 
Projektoren er taget ned, da den jo ikke virkede med vores digitale TV. Vi får en ny, men den 
kræver en boks før det kan køre digitalt. Den koster i omegnen af 500 – 700 kr. 
 
Rundbænken kommer i uge 26. Bordene til ”indhakkene” er også ankommet, snedkeren sætter 
dem op snarest.. 
 
Vi prøver at finde på en løsning vedr. brugte grillkul/aske, da folk tømmer det ned i vores 
affaldscontainere, og det må man ikke. Skraldemændene tømmer simpelthen ikke de 
affaldscontainere der indeholder aske/grillekul. 
 
En beboer har fået en rykkerskrivelse vedr. manglende vedligeholdelse af prydhave. 
 
Næste bestyrelsesmøde er tirsdag den 24. juni kl. 18.30 på kontoret vedr. udfaldet af mødet med 
kommunen, samt tirsdag den 26. august kl. 18.30 også på kontoret. 
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