København, den 15. januar 2008

Projekt badeværelser
Formanden var til Hovedbestyrelsesmøde i SAB den 5. december 2007, og renovering af vores
badeværelser var på dagsorden. De andre afdelinger er positiv stemt og vi fandt frem til at onsdag
den 16. januar 2008 er der ekstraordinært møde i AAB, hvor vi forhåbentligt får tilsagn om tilskud
til halvdelen af udgiften til badeværelser. Hovedbestyrelsen (HB) i SAB ser positivt på at vi kan få
del i de midler der er til rådighed i dispositionsfonden
Referat fra dette møde
” Der blev rettet kraftig kritik af BTA for manglende fremmød under dette punkt. Det manglende
fremmøde havde den konsekvens, at renoveringssagen i afdeling 5, ikke kunne færdigbehandles”
Når vedtægterne er blevet vedtaget på GF skal de nye vedtægter godkendes på medlemsmøder i alle
SAB afdelinger, evt. ved indkaldelse af ekstraordinær medlemsmøder.
Bestyrelsen regner med endelig afklaring foråret 2008, derefter skal der nedsættes en arbejdsgruppe
som kan udarbejde det endelige udbudsmateriale.

Generelt nyt
Pr. 1. januar 2008 har bestyrelsen indgået aftale med firmaet RÅD TIL HAVEN v/Max Voermanns,
til at varetage vicevært funktionen i vores forening. Aftalen indeholder:
• Snerydning
• Fejning af området
• Lugning af bede ved parkeringsplads samt fortov
• Klipning af hæk og buske.
Vi skal stadig selv, i fællesskab, slå græsplænen og hver enkelt beboer skal klippe hæk omkring sin
have, samt renholde bede og området ud for egen indgangsparti. HUSK at du skal rydde op omkring
affaldscontainer.
Fælles ”skraldeplads/affalds-Ø”
Bestyrelsen arbejder p.t. med at oprette en ”skraldeplads/affalds-ø” ved parkeringspladsen, således
at R98 ikke skal hente 12 affaldscontainer. Det betyder at vi skal gå lidt længere for at komme af
med vores affald, men vi spare en masse penge. Vi regner med at anlægsudgifter er tilbage betalt
efter ca. 3 år.

Samtidig vil bestyrelsen benytte lejligheden til at ønske alle beboer et godt nytår.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

