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Bestyrelsesmøde 3. januar 2023 klokken 19.15  

 

Deltagere: Anders, Bjørn, Gertrud, Jens, Kristian  

 

Kommende bestyrelsesmøder: 

17. januar – kort møde efterfulgt af julefrokost 

7. februar 

21. februar 

12. marts strategidag fra 10-15 

14. marts 

28. marts 

11. april 

25. april  

26. april GF plus hurtigt konstituerende møde 

9. maj  

23. maj 

6. juni 

20. juni.  

 

 

 

DAGSORDEN 

1. Godkendelse/tilpasning af dagsorden.  

Dagsorden blev godkendt.  

 

2. Nyt medlem af bestyrelsen.  

a. Kristian fik en kort orientering om foreningens politik for fortrolighed. 

 

3. Underskrifter 

a. Intet til underskrift 

 

4. GF 2023 – 26.  

a. Bestyrelsen gennemgik plan for GF 2023 og satte ansvarsområder på.  
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5. Personsager 

a. Personsager er et lukket punkt. En sag blev behandlet. 

 

6. Nyhedsbrev status  
a. Det er bestyrelsens indtryk, at julenyhedsbrevet er blevet godt modtaget 

og læst af mange. Det blev lagt på hjemmesiden og FB. Her er et direkte 
link https://abhaabet.dk/wp-content/uploads/2022/12/Julenyhedsbrev-
2022_web.pdf  

 
 

7. BYGGESAGER 
Betondækket 

a. Åbning fortsat ikke klarlagt, da vi afventer leverance af diverse 
komponenter.  
 

Gårdprojektet  
a. Bestyrelsen diskuterede problemet med, at cigaretter, der er smidt ud ad 

vinduet, har beskadiget den nye træbeklædning. Opslag er foretaget og vi 
holder øje med om problemet stopper.   

b. Afventer fortsat byggetilladelse til skure og pergolaer, så konstruktionen 
af disse kan ikke sættes i gang endnu. 

c. Konstruktionen af siddemøblerne på venstre side af porten samt 
sandkassen er færdiggjort. Nu påbegyndes siddemøblerne til højre. 

d. Cykelstativerne er ligeledes næsten færdige, men dem i den nordlige del 
af gården mangler. 

e. Byggemøde mandag den 9.1.23.  
 

8. ERHVERVENE 
a. Begge restauranter, der har været lukkede, er nu i gang med at blive 

genåbnet med nye ejere og nye koncepter.  
 
 

9. SALG 

a. Ikke nogen nye salg siden sidst.  

 

10. Eventuelt 

a. Vi diskuterede bl.a. 110 års festen, der skal afholdes i 2023. To seje 

beboere har indtil videre meldt sig til planlægningsgruppen. Møde 

afholdes snarest.  
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