
Referat af bestyrelsesmøde nr. 88 i AB Jæger 
Kl. 18.30, onsdag 6. februar 2012 
 
Til stede: Martin, Lars Jensen, Sine, Anne Louise, John Lademann, Snorre, Louise, 
Randa, Ilan, Søren, Marc, Fie, Astrid 
 
Fraværende: Theis, Helene 
 

1) Valg af dirigent, referent og indkalder til næste møde 
 

2) Godkendelse af referater fra møde 87 og eksternt referat fra møde 83. 
Godkendt. 

 
3) Lukket punkt 

 
4) Lukket punkt 

 
5) Samarbejdsaftale med Niels Dahl-Sørensen (Ilan) 

Lars Jensen har ikke fået kigget på dette endnu. NDS er underrettet om sagens 
forløb. 

 
6) Lukket punkt 

 
7) Status på arbejdet med at finde ekstern administration (Ilan/Sine) 

Ilan, Sine og Lars Jensen har holdt møde med en ekstern administrator og 
holder et møde med en anden ekstern administrator i morgen.  
Umiddelbart ser det positivt ud. 
 
Den tredje administrator, vi havde på listen, er vendt tilbage med et afslag, da 
ABJ er for stor en forening. 
 
Vores ansatte har givet udtrykfor, at de mangler en udmelding fra os i 
bestyrelsen om sagen.  
 
Lars Jensen meddeler vores ansatte, at vi lige er gået i gang med processen, 
og at de får en melding, når vi er færdige med første runde. 
Ilan, Sine og Lars Jensen går videre med sagen og finder en ny tredje 
mulighed. 
 

8) Evt.  
 
Lukket punkt 

 
 Tømrer stopper 

Sine køber gave til Andreas, der stopper. 
 
 Erhvervsudvalget 
 Arbejder for langsomt – en potentiel lejer til #17 er hoppet fra. 
 



 Cykelparkering 
To andelshavere har bedt om et møde ang. cykelparkering, da de får skrammet 
deres biler. Der er et generelt parkeringsproblem i gaden, vi hidtil har udskudt 
til efter/i forbindelse med fugtsikringen. 
 
Kommunikation 
Skal vi melde mere ud og hvornår? 
Lars Jensen mener, vi skal afvente de væsentlige forhandlinger vi har i den 
nærmeste fremtid, inden vi går ud med noget til andelshaverne. Derefter kan 
vi fremlægge det nuværende scenarie. 
 
Anne Louise forbereder punktet til næste bestyrelsesmøde. 
 
Gårdlaug 
Theis har meldt sig til gårdlauget i Hørsholmsgade. 
Sine sikrer sig, at Theis har fået de nødvendige papirer. 
 

	  
	  
	  
	  
	  


