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Referat nr. 60/14 
 

 
Referat af bestyrelsesmøde i Andelsboligforeningen Bangsbo tirsdag den 28. august 2014. 
 
Til stede:   Nini Jeppesen, Mitzie Sørensen, Sven Søegaard, Tonny Fischer, Jes Torp og 

kasserer Poul Erik Jeppesen.    
    
 
Kassereren forelagde regnskabet, se vedlagte bilag. 
 
Der er ingen restancer i denne måned. 
 
Der er 2 handler, 1 pr. 01.08.14 og 1 pr. 01.09.14. 
 
A 51 – Jyllingevej 23, 2 tv.  
Sælger: Julie Grue 
Køber: Sidsel Kromann Madsen 
 
A56 – Jyllingevej 25, 1 th. 
Sælger: Isel Mortensen 
Køber: Lene Bettenhaus 
 
Der er afholdt møde med vinduesudvalget. Henrik havde et stykke koblet vindue med, så man kan 
se hvordan det ser ud, det står på kontoret. 
Der er 3 løsninger, som der skal tages en beslutning om, hvilken én af dem det skal være: 
 

1.  Vi søger kommunen om tilskud til koblede vinduer til gaden, og termovinduer i træ/alu 
gården. 

2.  Vi betaler for nye vinduer træ/alu selv nu. 
3.  Vi maler de eksisterende og sparer op til nye vinduer om et givent antal år. 

 
Der er ansøgningsfrist til kommunen den 1. oktober i år. 
Vi sender en ansøgning afsted til kommunen og skal derfor afholde en ekstraordinær 
generalforsamling inden udgangen af i år, hvor der så skal tages beslutning om hvilken en af 
ovenstående 3 løsninger vi vælger. Vi forventer at det bliver i uge 48. 
Vi får fremstillet tilbud på ovenstående 3 løsninger, så de ligger klar til generalforsamlingen. 
 
Der er aftalt møde vedr. ny kasserer med kandidat tirsdag den 2. september kl. 18.45. 
 
Der er sat nye havebænke op i gården, både rundt om træet på den ene græsplæne samt i 
siderne ved græsplænerne, samt der er lagt nye fliser under bænkene også. 
 
Det påtænkes at vi måske også får en pergula i den anden ende af gården. 
 
Vi skal også have gjort noget ved vores skraldecontainere, det er ikke så kønt som det er nu. 
 
Der er kommet en klage vedr. en hæk som er gået ud, samt at den nylagte græsplæne også er 
gået ud i den side ved hækken. 
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Referat nr. 61/14 
 
Det er et mellemværende mellem de 2 andelshavere. De kan godt sætte et hegn op i stedet for 
hækken, men hegnet må ikke være højere end det hegn som er rundt om selve haven. De kan 
også vælge at købe en ny bøgehæk på maks. 180 cm. En evt. erstatning af græsplænen er et 
privat anliggende og må søges ved et evt. civilt søgsmål. 
 
Den nye projektor til selskabslokalet er nu endelig på vej. 
 
Der er indkøbt for mange fliser til brug i selskabslokalet, skal de overskydende evt. sættes op ved 
de nye komfurer eller skal de sendes tilbage...? Sven bestemmer. 
 
Næste bestyrelsesmøde er torsdag den 18. september kl. 18.30 på kontoret. 
 
MS/.14.09.2014 


