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Referat nr. 56/14 
 

 
Referat af bestyrelsesmøde i Andelsboligforeningen Bangsbo tirsdag den 27. maj 2014. 
 
Til stede:   Nini Jeppesen, Mitzie Sørensen, Sven Søegaard, Tonny Fischer, Jes Torp og 

kasserer Poul Erik Jeppesen.       
 
 
Bestyrelsen konstituerede sig selv med Tonny som formand, Nini som næstformand, Mitzie som 
sekretær, Sven som håndværkeransvarlig og Jes som haveholdsansvarlig samt 
festlokaleansvarlig. 
 
Kassereren forelagde regnskabet, se vedlagte bilag. 
Der er ingen restancer i denne måned. 
 
Der kan desværre ikke tilbagebetales penge til andelshaverne mere, hvis der er varmepenge 
overskud der skal fordeles ud til andelshaverne, da NETS har ændret deres betalingssystem.  
Det vil kræve at der indkøbes et opkrævningssystem. Bestyrelsen kigger på dette. 
 
Der er ingen handler pr. 1.6.14 
 
Der har været forsøgt indbrud ved flere køkkendøre. Der er også stjålet en del cykler, og der 
kommer folk ind i gården som ikke har noget ærinde der. Bestyrelsen vil kigge på forskellige 
portløsninger. 
 
Der afholdes møde med kommunen den 20. juni 2014 vedr. byfornyelsesstøtte til vinduerne. 
 
Afrunding af generalforsamlingen. Referatet er færdigt og underskrevet. Det bliver kopieret og delt 
ud i næste uge. Generalforsamlingen gik måske en kendelse for hurtigt, folk fik måske ikke lige 
chancen til at spørge om noget.  
 
Formanden har været til møde hos ABF vedr. ”Skyd på Juristen”. Hvis man har fået en 
energimærkning efter 2011, gælder den i 10 år. Vores er desværre fra 2010, så den gælder kun i 
5 år. 
 
En andelshaver har en knust rude på Jyllingevej, det skal bringes i orden inden den 1. juni. 
 
En anden andelshaver har vinduer som ikke kan lukke, det skal være i orden inden den 4. juli. 
 
Projektoren som vi har fået af Racoon er en udgave som ikke passer til et digitalt fjernsyn, hvilket 
vores fjernsyn er. Vi kan få den opgraderet til en pris af 1500,- kr. Det gør vi, for ellers kan vi ikke 
bruge den til noget. 
 
Kasseren har købt en ny printer, da den anden var gået fuldstændig i udu, og han skulle bruge en 
her og nu. Den gamle kan blive repareret, eller vi kan få en ny indenfor garanti perioden.  
 
Næste bestyrelsesmøde er tirsdag den 17. juni kl. 19.00 på kontoret. 
 
 
MS/.01.06.2014 

mailto:ab-bangsbo@youmail.dk
http://www.ab-bangsbo.dk/

